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I.

o

Firman Abergson utomhus.

Firman Åbergsons gård var ett hörnhus vid Stora torget i Residensstaden för Stora Kopparbergs Lands-
hövdingedöme, och vår orientering dateras år 1865.

Halva provinsen Dalarne handlar hos Wilhelm Åbergson, firma W. Åbergson. Byarna äro nog delade mellan
honom och några andra men Åbergson har brorslotten och han har framför allt bondaristokratin. Där har han
också sitt personliga umgänge, i staden umgås han med ingen utom sitt eget hus. Han är Den Oföränderlige ännu
vid 48 år med en förmögenhet som gissas till minst 700,000 Riksdaler Riksgälds. Han är fortfarande i
skjortärmarna liksom för trettiotvå år sedan då han kom i boden hos sin företrädare och väl knappt ägde mer än
skjortan. De tre fyra andra, som man kan räkna med, ha blivit grosshandlare i bonjour. Åbergson är ej sådan, han
räknar det för att vara »slims-klädd» som det heter i Övre Dalarne. Bönderna se
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att Åbergson alltjämt begriper vad en bonde är och betyder, och vad en bonde är särskilt i denna provins, där ett
gods knappt hade funnits och där en herrgård knappast fanns annat än vid Stora Kopparberget och vid
järnbruken; och där de dåvarande två sågverksbolagen ännu ej hunnit sträcka ut armarna så långt. Berättelsevis
från späda barndomen veta bönderna att deras förfäder i tusentals år, längre tillbaka än böckerna gå, ha varit sina
egna, skyddade genom provinsens stora gränsskogar mot alla slags både värdsliga och andliga patroner, liksom
mot rasuppblandning, och till nyare tid tämligen fria även mot den ej så uråldriga svenska helstatsmakten.

Åbergson lurar dem liksom hans konkurrenter göra, men hos Åbergson går det i alla fall till på ett annat sätt och
allt som upptäcks blir för övrigt med stor gemytlighet rättat.

Åbergsons väldiga gårdsplan, hans över ett tunnland vida borggård mellan boningshuset, magasinet och stallarna,
är en av provinsens ur affärssynpunkt viktigaste samlingsplatser. Bönderna köra in dit för sina flesta
affärsbehov: spannmål och foder i köp och salu, hästaffärer varom mera nedan, speceri- och diverse. Och inom
diverset kan numera sedan många år skiljas på det vanliga, lilla diverset som är lokaliserat inom han {+-+}
delsboden, och det stora diverset som omfattar bankiraffärer och bankaffärer.

Stora diverset är stort från kapitalsynpunkt, men är egentligen ej anlagt på nämnvärd vinst. Största in-3

komstartikeln är spannmål, numera. Därnäst är lilla diverset störst. Dit hör en artikel, fisken, i och för sig knappt
värd att nämnas i detta sammanhang, men ändå: fisken är den historiska, älsta artikeln som fordom gav Äbergson
hans ännu bibehållna titel Fiskhandlare då han vid 32 år övertog sin företrädares stärbhus och gifte sig med hans
enda dotter.

Nu kunde Hr Åbergson lika gärna föra titeln Fordringsägare, ty större delen av hans förmögenhet ligger hos
bönderna i smålån mot god inteckningssäkerhet och måttlig ränta. Varje låntagare är samtidigt hans avgiftsfria
ortsombud i hemorten och föser till honom de vankelmodiga och tveksamma och styrker deras sinnen så att de
förbliva hos honom.

Åbergson åker också sina Eriksgator i provinsen, en gång om året då vintervägarna göra skjutshållen kortare. Det
är en social prickning att då uteslutas från hans stora notvarp på gästgivargården där han vart år har nya kärnfulla
talesätt, kraftextrakt ur provinsens hårda skämtlynne, talesätt som fortleva i socknen ända tills de om ett år



avlösas av hans allra nyaste. Det lilla varpet, om det hinns med, är avsett blott för umgängesvännerna.

Den rymliga bodtrappan till Åbergsons speceri- & diversehandel i hörnet av hans långa röda envåningshus med
gröna fönsterluckor, och med frontespisrum en trappa upp, och med rött tegeltak, är kant i kant till gårdens inkör
sport. Som pojke stod Åbergson på trappan minst två dar i veckan från första dagsljuset tills flera timmar4

frampå dagen för att genast varsko inåt huset då lant-fordon voro inom synhåll, och för att själv ägna åt de
åkande gästvänskapens första omsorger enligt en noga inlärd samaritkurs.

Det var genom självständig, psykisk fördjupning av denna kurs och genom mer och mer bländande variationer
däri — alltid inom det provinsiellas fasta ram — som den unge Åbergson blev oumbärlig för sin principal och
småningom fick den handlingsfrihet som på omkring tio år nyskapade affären, höjde den över fiskaffärerna och
det mindre diverset upp till spannmål i stort och ett större diverse som tätt omfamnade böndernas hela
hushållning utom kreaturs- och slakteriaffärer och järn och trä.

Bodtrappan var den strategiska punkten på hans ungdoms slagfält där han småningom fann Ordet som trängde
genom skinnpälsen på vem det vara ville, ty det styrdes av ett alltjämt ökat vetande och av ett minne som
omfattade kundens och hans hemorts intimaste förhållanden, och det vägleddes av en allt snabbare siarblick som
i ett nu skymtade stundens känslor och behov, och det var aldrig samma ord två gånger utan alltid nyhetens friska
färger över de gamla välkända ämnena: hemortens marker i morgonrodnadens alltid nya skiftningar.

Och då någon gång senare på dagen skällsorden behövdes, vilket alltjämt ökat förråd av glosor, underbart
hopfogade men ändå alltid enkla och lättfattliga! Vilken suggestiv kraft i den unges otidigheter, tidiga bud-5

skap om den patriarkaliska mogenheten i hans yttranden nu, då han från bodtrappan vid förefallande behov
rensar porten eller gatan med en rad individuellt träffande, intimt sakkunniga, lågmälda eller dånande ord, för
vilka män, kvinnor och barn vika undan som för en kavalleritrupp.

Detta andliga välde över gatan och gården är en av de bärande omständigheterna för hans omfattande affär. Det
var som sagt på 1860-talet, detta, och en del av bönderna voro enligt då ännu gällande landssed ofta nog
beskänkta redan vid intåget på Åbergsons gård, och ännu oftare voro de mycket ankomna då det rustades till
hemfärd. Till den tidiga morgonens samaritkurs hörde för övrigt en ordentligt besk, serverad i bästa fall av
Åbergsons egen hand, och fortsättning följde.

Men vidare var det ej blott bönder som samlades till gården. Flertalet av provinsens och ett par grannprovinsen
talrika hästhandlare togo in hos Åbergson, där bondmarknaden var störst. Det var merendels folk av en särskild
blandras mellan tattare och skandinaver eller tattare och finnar, och denna blandras var ett farligt folk.
Hästhandlargruppen förstärktes på marknadsdagar genom ofta långväga yrkesbondfångare, som före-buro
hästaffärer. Kom så därtill mera planlöst kringstrykande »löske» män, kvinnor och barn, såsom några tiggare,
»Tok-Brita» och ett par andra på fri fot varande sinnessjuka som sällan saknades på livligare platser, och ett antal
gatpojkar — så förstår man att det fordrades en styrelse över denna brokiga folklighet.6

De slätrakade, blåskäggbottnade hästhandlarna och bondfångarna kunde i regeln ej utestängas. Gränsen dem
emellan var svävande, och hänsyn till Åbergsons konkurrenter fordrade att gården måste bjuda även på
hästmarknad. Denna svårskötta detalj i Åbergsonska gårdens stora och många torgdagar reglerades emellertid
genom ett tyst men oeftergivligt förbehåll: att alla dithörande handelstvister av grövre art, inbegripet falskspel
och någon gång en stöld, ett rån eller något knivhugg, voro underkastade Åbergsons gårdsrätt, hans personliga
skiljedom, och fingo ej gå till polisen.

Ett allvarligt kränkande eller kväljande av denna privata jurisdiktions beslut och kompetens straffades genom
utestängning från gårdens affärsområde på viss tid eller på livstid, en utestängning åtföljd av otidigheter, vilka
genom sin sällsamma kraft och uppfinningsrikhet fingo minnets återljud i provinsen.

Stadens tre man starka poliskår insåg själv sin lägre kompetens och böjde sig för affärsintresset och gammal
hävd. En polis brukade visa sig ibland vid gården men besöket tycktes blott gälla frågan om Åbergson fanns i



närheten fast han ej syntes på bron. Fanns han så var allt väl även om bullret av fruktansvärda handelstvister
ekade mellan husen.

På bron gjordes spannmåls- och foderaffärerna med Åbergson själv, som genom den i regeln öppna boddörren
ropade in resultaten för notering och vidare order till magasinen. Det stora diversets bankir- och bank-7

affärer gjordes också med honom själv, men i kammarn innanför boden.

Åbergsons metod var fullständig redbarhet i stora di-verset, samma egenskap i ofullständigare mån beträffande
spannmål och andra större varuslag; och det ihärdiga oundvikliga bedrägeriet i mått, vikt, sorter och allt, endast i
lilla diverset som i själva verket var mycket stort.

Ett förvillande drag av envis pålitlighet bestod han sig med i den för stadsborna avsedda fiskhandeln, hans och
hans företrädares historiska plattform: ingen kunde där tävla med honom. Med denna lilla artikel behöll han hos
sig en god del av stadens bästa köpare ty det var mycket som fisken drog med sig då den hämtades eller besågs
av hushållens utskickade. Det var före telefonernas tid.

Mittpunkten för det hela var bron fastän denna för det yttre ögat låg i affärernas ytterkant. Här bevakade
Åbergson det lilla diverset och föste kärvänligt kunderna in i boden där de mottogos av kunniga händer och
muntrades genom ett och annat ord från honom själv. Ett steg från bron och han stod i porten och såg nästan hela
gårdens lägerliv. Upp på bron igen och han såg, åt andra hållet, större delen av stadens salutorg, och hela
torgmarknaden — de närmaste stånden kunde han ropa till.

På ömse sidor om gatan har han sina egna hyresgäster, han äger hela gatumynningen mot torget, flera hus inåt
gatan på bägge sidor. Hans vakthållning på8

bron har ett skarpt sikte på hyresgästernas förhållande till hans lilla diverse i boden, och han har ordet i sin makt
med jungfrurna som känna sig lagom observerade och trots hans ålder sno på sig då de gå förbi. På bron står han
i själva verket ungefär mitt i sin stora domän, omgiven på alla håll av sitt klientel.

Där fanns alltså morgnarnas och förmiddagarnas Åbergson; hans aftonförvandling må ännu vara en hemlighet.
Där fick han också nog för sitt mäktiga behov av frisk luft och svalka. Handelsman Åbergson, kallad
»Storfursten», är varm av sig som en bakugn och stor som ett hus; åtta timmars värmeutstrålning i det fria är vad
som hör till hans bästa jämvikt. Rocken hänger i kammarn innanför boden, men den används blott för bankbesök
och dylikt. Ogärna drar han också sticktröjan eller skinntröjan utanpå västen och de blårandiga skjortärmarna.

Pigg som en tumlare välter han ur sängen om morgnarna, ej sällan med ett mumlande som har ungefär följande
känslounderlag: »Anfäkta! — här ska det bli annat av!» Med hårdspänd vaksamhet på allt och alla tar han sitt
stora luftbad till tvåtiden på dagen, och utom kaffet som han får på sängen och två skeppsskorpor som han har i
västfickorna och äter på bron, tar han ingenting till livs förrän omkring halvfyratiden, varom nogare berättas i ett
särskilt kapitel.

Han har en inackordering som för oss är blott en symptomatisk biperson men som för Hr Åbergson är9

någonting vida mera. Vi må därför ägna några sidor åt inackorderingen, han heter Eriks Johannes Erikson men av
sina kamrater i Residensstadens Högre Allmänna Läroverk kallas han »Turken».II.

Firmans ögontröst.

»Turken» gick i Sjätte nedre på latinlinjen, avdelning A): grekerna, grupp a): hebreerna och var 17 år, ett par år
äldre än kamraterna, och han var son till en efter hemortens uppfattning mycket förmögen bonde och kyrkvärd i
en skogssocken inom provinsen många mil från den lilla lärdoms- och residensstaden dit han hade tre dagsresor
på kärra eller två på släde.

Hemmanet gränsade mot prästgårdsägorna, kyrkvärdens och kyrkoherdens kreatur hade förtroligt gemen-
samhetsbete på bådas hemskog, och det fanns i den unge grekisk-hebreiske latinarens mörklagda klädsel,
allvarliga kamning och personliga renhållning ett drag av städad kyrklighet, som vitsordade dessa hemtraktens



grannskapsförhållanden.

Men ej något som helst av magerhet och blodlöshet som ju är en av kyrklighetens former. Tvärtom.

Hur skall man kunna ge det rätta kännet på hansII

hull med dess säregna gemytlighet? — den säregna mognaden i hans ungdom?

Han såg kanske ut att vara 25 år, eller kanske han mera såg ut som en övermogen sjuttonåring. Om man tänker
sig en välrenommerad, gift, 45 år gammal specerihandlare med titel och karaktär av grosshandlare, enär han själv
ej behöver gå ut i boden utan kan läsa sin tidning, röka sin cigarr och göra sina betraktelser på »kontoret»
innanför; tjockt, ramsvart, välklippt, slätt, i mitten benat hår; ej fullt regelbundna men väl-formade överallt
rundade drag; ett en smula turkiskt ansiktsuttryck av det lugnaste, minst romantiska, minst oroande slaget; ett par
små tjocka, ramsvarta porslinsmustascher i naturlig form av Amors båge; därunder en liten, liten svällande mun;
kroppslängden fullt medelstor, figuren något satt och från topp till tå förlöpande

i jämna rundningar, och lindrigt ansvälld -----

om man nu föryngrar denne välaktade 45-åring enbart genom att återge åt hans naturligt olivfärgade hy dess
vackra sjuttonårsnyans, åt blicken dess oberördhet av affärer och dess fulla obekantskap med rubbningar i
matsmältningen, och åt den lilla munnen ett blekrött rosenblads friska färg: så må man tro att den ovanlige
sjuttonåringens yttre har rönt ganska mycken rättvisa.

Hans vardagsklädsel redan i dessa tidiga år hade i regeln bonjour- eller livrocksnitt, den var välsittande, och den
var i färger, detaljer och allt av samma lugna 45-årsmognad som hans figur.

Samma sak med hans hållning och rörelser: en harmoniII

i rundade vågrörelser med benägenhet att snabbt stillna av i meditativ vila. Inga omvägar varken ute eller inne
utan en rätlinjig, vaggande brådska förljuvad kanske just av vissheten om att räta linjen är kortaste avståndet
mellan två punkter. Då han kommer in i Sjätte nedres klassrum går han gärna rakt på sin plats som en tämligen
stor ångare, vilken med en lätt vaggning från öppna sjön just löper in till sin ankarplats bakom hamnens
vågbrytare.

Efter en snabb förankring i bänken visiterar han genast lärobokens innehåll i de delar varom fråga blir just på den
lektionen. Hans saktmodiga ansikte med den turkiska blicken får ett uttryck av lindrig plåga. Den lilla svällande
munnen rör sig då och då några slag i takt med läsningen i boken. Han är strängt upptagen och svarar ej gärna om
man talar till honom utan ger blott en halv blick och börjar läsa halvhögt för att få vara i fred.

Lektionen börjar och han får sina frågor.

Man kan lägga märke till att han bemöts med en viss jämnårig hänsyn av lärarna.

Hur vore det också möjligt annat? Hela hans väsen är stadga och ett allvarligt skådande, som väl kanske ej
förtjänar namnet betraktelse eller eftertanke, men som ej heller är tankspriddhet eller ouppmärksamhet. Det skulle
vara en grovhet att bemöta denne allvarlige man som en pojke.

Hans uppförande i skolan är oklanderligt, och är så även på de lediga stunderna där. Aldrig några fuffensII

eller något nämnvärt slarv; endast som man tror en viss lättja men även den så jämn och beräknelig att den tycks
ha ett ordentlighetsmärke. Han tjuvläser någon gång liksom flertalet av de andra, oftare kanske än flertalet. Men
han gör det på ett försynt sätt och aldrig för att utmärka sig utan blott för att den tillfälliga okunnigheten i dagens
läxa ej må kunna lodas så djupt att det hörbart skramlar i botten.

Så kallade förståndsfrågor besvarar han med stor tveksamhet. Denna tveksamhet betyder väl troligen att han har
som man säger »svårt för sig» i skolsaker, men kan nog på samma gång vara en ansats till mognare uppfattning
än kamraternas: en misstänksam känsla av att det ej alltid är hans eget funderande det vädjas till, utan ofta nog är
ett särskilt skolförstånd som påkallas, ett papegojeri överfört i former av ett slags tänkande som tycks honom



vara någonting till frejd och hemort okänt utsocknes och mycket tveksamt.

I skolsakerna tycker han bäst om det otvivelaktiga: och det mest otvivelaktiga är lärobokens ordagranna ord, det
vet han genom sin förståndiga erfarenhet, ty han har sett att kan man dem så reder man sig någorlunda och det
ofta nog även utan att förstå dem. Kan han ett par rader ur läroboken utantill, så ger han ifrån sig dem med en
förnöjd brådska, men sätter — hörbart — ett tankstreck mitt i meningen där hans egna ord skola ta vid.

Klockan tre efter dagens sista lektion bär det i väg hemåt, också nu med god fart men nu har han tid attII

låta tala med sig på hemvägen. Hans tal har ungefär den föreskrivna kortheten: ja ja och nej nej. Vad därutöver
är, är blott några få korta satser av ett menlöst men alltid sakligt innehåll och är aldrig vad man brukar kalla
»dumt». Han småler ibland men skrattar nästan aldrig, hans belåtenhet försvinner snarare då han hör skratt
omkring sig.

Jo, det finns ett par saker som få honom att skratta. Själv säger han aldrig ett grovt ord. Men det kan hända att
någon av de andra anspelar på hans manliga mognad genom gåtfulla frågor, t. ex.: är du borta om lördagarna då
du är hemma i X-by?

Då ljusnar det till ett ögonblick i det saktmodiga turkiska allvaret, han lyfter litet på huvudet och den lilla röda
munnen formar sig så smått och obestämt som hos ett mycket litet barn, till ett översiggivet men kort och svagt
ljudande skratt högt uppe i diskanten. Varpå allt återgår till sin stillhet och de tjocka blåsvarta mustascherna
återfå sin fasta porslinskontur.

Det andra, som får honom att skratta, är anspelningar på den överdådiga mathållningen hos hans målsman
Fiskhandlaren och Storfursten Åbergson. En av hans små korta satser i detta sammanhang blev hos kamraterna
ett bevingat ord:

»Men Åbergson äter mer».III.

Hr Åbergson i helfigur.

Vi lämnade Fiskhandlaren Åbergson innan han fått sin middag, vi återfinna honom nu ej på bodtrappan. Han har
vid tvåtiden gjort inryckning i boden, dragit fårskinnströjan utanpå västen och knäppt väl igen. Han stannar gott
en timme i boden och bodkammarn, utsatt för den av dagens folkskockning förhöjda kaminvärmen, och kommer
småningom i starkt svettbad.

Härunder genomser han med rutinerad fart dagens anteckningar i de blyertsförda bodkladdarna, räknar i huvudet,
gör med blyertspennan en del streck och obegripliga knorrar på ett papper och kommer ganska snart till et facit
som han i korthet noterar. Papperet daterar han och låser in i en särskild låda i kassaskåpet. Nu är han färdig att
vittja kassan och avföra det överflödiga ur disklådan in i kassaskåpet vartill hör en ny anteckning, denna gång i
en fickbok, som han bär på sig. Ställningen mellan in- och utgående varor har han nu också i huvudet, han gör
dithörande noteringar iII

en trespaltig lagerbok; i dess tredje spalt inför han då så behövs order om rekvisition hos egna leverantörer,
merendels importörer i någon av de större sjöstäderna.

Medan allt detta pågår uppvaktas Hr Åbergson av en omkring trettioårig anförvant, Nicolaus, av för oss okänt
tillnamn. Nicolaus tycks vara noga inne i allting; en mängd från Åbergson utgående korta stönanden och andra
oartikulerade ljud, åtföljda av fragmentariska vändningar på ögongloberna, iakttagas genast av Nicolaus såsom
detaljerade frågor eller instruktioner och föranleda svar genom lågmälda magerlagda ord eller genom
framläggande av expeditions- och lagernotor, brevkopiebok, ankomna brev, kontokuranter, räkningar,
bankbesked, diskontnotor, växlar; ibland också genom att Nicolaus drar i någon av de fyra ringledningarna till
lagerdrängarna i magasinen.

Jämte Nicolaus finnas i butiken en yngre bodbetjänt och en bodpojke.

Nicolaus är en längesedan fullflätad köpman, men är detaljist; han är mästare i det lilla diversets alla irrgångar,



men kan ej utan bevakning hindras att till de övriga affärsgrenarna överföra det lilla diversets metoder
oförkortade. Det finns en jäsande bitterhet hos honom mot fiskkontot och fastighetskontot, vilka konti lämna ett
löjligt ringa överskott i förhållande till fiskkontots omsättningssumma och fastighetskontots kapitalvärde. Men
han får finna sig, ty disciplinen är järnhård. Sent om kvällarna då och då drar han på och sköter kaffe-
färgningsmaskinen uppe på lagervinden i boningshuset,l7

under noggrann omsorg att ingen obehörig finns i närheten. Nicolaus är pålitligt tystlåten och tål ej heller att
bodbiträdena diskutera affärshemligheter av dylikt slag.

Nicolaus är »vice verkställande direktör» för det hela, som det väl skulle heta numera om man tänker sig det hela
i den nutida bolagsform, som dess omfattning skulle förtjäna. Men han äter i köket med de andra bodbiträdena
och med lagerdrängarna och jungfrun; dock under fru Åbergsons aktade och omtyckta presidium vid bordet.

Endast Hr Åbergson själv och Turken Johannes ha sitt tillhåll i det stora fyrkantiga rum som är centrum i denna
del av huset. Det ligger mellan bodkammarn och sängkammarn, har stor tambur utåt gatan — samma ingång som
till frontespisrummen en trappa upp — det har tre fönster åt gården, är på en gång vardagsrum, salong, matsal,
museum och rökrum, ett under av trevnad varom mera skall på sin riktiga tid och plats berättas.

Ungefär en kvart över tre kommer Turken hem från skolan och då reser sig Åbergson från affärerna, lämnar
bodkammarns badstuvärme och går in i sängkammarn där han kastar av sig kläderna. Han går vidare in i sitt
badrum, stadens enda privata badrum.

Badrummet är ett vanligt mindre boningsrum där Hr Åbergson helt enkelt cementerat ovanpå golvbräderna, gjort
lutning till ett avlopp ut till gårdens rännsten, cementerat också ett stycke uppåt rummets väggar, lagt in

2—142162. Faklman, Firman Åbergson.i8

ett starkt trägaller som extragolv ovanpå cementgolvet, och gjort höga trösklar mot sängkammardörrn och mot
dörrn till köket, som ligger invid och vetter mot gatan. För övrigt finnas inga anordningar i rummet mer än en så
nyinburet vatten med flytande isstycken som huggits upp i iskällarn, och en träbänk och en träpyts.

Fru Åbergson fyller just den första pytsen ur sån där hon måste försiktigt maka undan isbitarna för att ej få dem
med. Tyst och småleende ser hon på Hr Äbergson, som spritt naken står uppställd i rummets bortre del.

Det är ett spännande ögonblick, och det är gynnsamt för att i en hast uppfatta hans kroppsliga och andliga vigör.

Hela hans väsen är spänt och samlat fullt så hårt som om han i nästa ögonblick hade att undergå ett allvarligt och
våldsamt öde.

Han är gott tre tum över tre alnar hög i sitt barfota skick. Kroppsvidden är förvånande, helst som ingen slapphet
finns i linjerna. Vikten är omkring 16 pund eller 136 kilo i nya måttet. Benbyggnaden, som anas blott i handleder
och fotleder, är mycket grov, men har sin mer än fulla motsvarighet i hullet och muskelpartierna, vilka skymta
under hullet likt avlägsna men stora och rörliga skuggor. Bröstpartiet är i bredd och djup utomordentligt präktigt,
och trots de 48 levnadsåren har dess arkitektoniska välde ej hunnit överträffas av magen. Dennas vidd måste ju
uppmärksammas; men i levande, elastiska linjer rör den sig muskulöst efterII

figurens minsta vridningar. Höfttrakterna och benen bilda tillsammans ett tvefaldigt pålrotsparti, som i grovlek
och styrka är värdigt denna överbyggnad. Armarna i samma stil, spända i det rörliga hullet som välnärda
boaormar av största slag; de stå något ut från kroppen i jämnt rundade bågar. Skulderbredden är ansenlig, men
har fast utfyllning uppåt: det hela jämte överarmarnas ställning bildar en triangulär rundning vars topp markeras
av de små öronen; dessa tyckas vara fästa vid halsen, om med halsen förstås det smalaste stället mellan bålen och
huvudet.

Huvudet, på något framåtlutande nacke, ser ej så stort ut mot det övriga. Det är ganska jämnrunt, tätt kortklippt
för värmens skull så nära saxen kunnat komma, och genom det ljusa, täta, ännu ej alls gråsprängda stubbhåret ser
man skinnet och huvudets jämna linje. Ansiktsprofilen är rätt grov men ej obehaglig; nederde-len ganska stor och



något framskjutande, näsan varken ett eller ett annat men något framstickande; allt rundkantat, men fast och
samlat — ej godmodigt men behärskat. Pannan rakt uppstigande över näsan och varken låg eller hög. Ansiktet är
framifrån en avlångt rundad fyrkant, stadigt i linjerna, hyn är rödspräcklig men i friskt rött, ungefär som hos en
fullmogen men ej övermogen rädisa. Mustascher och helskägg mycket stubbade, och ljusare än ansiktshyn. De
rakas aldrig men all denna hårväxt klipps av fru Åbergson en gång i veckan för att svalka vederbörande.

Fru Åbergson lyfter pytsen och nu gäller det. HrII

Äbergsons likt kärnis blåaktiga ögon förstoras och blicken klarnar blixtsnabbt från ett tunt vardagsöverdrag av
godmodigt skiftande glasyr. Ansiktsuttrycket stannar i en fast orörlighet, som organiskt passar till den
uttrycksfulla figuren. Han fixerar fru Åbergson med hela sin organism och med en respektinjagande, suggestiv
kraft, som står över vad man brukar kalla skönhet. Han är märkvärdigt nog fin i skinnet, känslig som en gris,
detta sagt utan avsikt att på minsta sätt förklena hans värdighet. Vad som väntar honom ur pytsen är en prövning,
fullt lika verklig som att stå för knutpiskan. Och utan minsta tvivel skulle han se ut just som nu även om han
stode där för att skjutas i nästa ögonblick.

Vi ha alltså haft turen att få se honom då det gäller. Och vi få säga att detta storögda, fasta, hårda men kännande
ansiktsuttryck är av en mäktighet, som ej hör till det vardagliga. Det må vara att han i mångt och mycket ser mera
ut som en frisk och färdig slaktare än som en religionsfilosof. Men i sitt läge framför det oundvikliga är han i alla
fall genom hela sitt väsensuttryck en syn av orubblig, hög och befallande manlighet, som ej gärna kan glömmas.

Nästa ögonblick är denna syn borta ty den första pytsen har kastat över honom sitt innehåll och ett otal andra
följa tätt efter. Hr Åbergson nekar sig nu ingenting av stora vrålande ord och annat som kan lindra svedan, och
det mot cementen skrällande spjälgolvet håller ackompanjemanget.IV.

Från klarhet till klarhet.

Handelsman Åbergson, nybadad och i helombyte både under och ovanpå men fortfarande i skjortärmarna, sitter
vid middagsbordet på tu man hand med Turken, också han i skjortärmarna enligt sin målsmans alltjämt synliga
föredöme.

Det var tisdagen den 14 november 1865, ett datum som ingendera nu hade orsak att grubbla över. Men vi få se
att den dagen blir till något för Storfurstens hus i mer än ett avseende.

Det var till en början smörgåsbordet, som upptog bådas intresse.

Det stora runda bordet, vars utan sirater svarvade, stadiga gula björkben stucko fram under en ren vit duk,
pryddes i huvudsak av följande: Ansjovis, marinerad sill, sardiner, böckling, makrill, inkokt ål, svensk löjrom, en
torr fårbog, tunga, färskgurkor, uppskuren kalvstek, små kalla chateaubriander, pickles och två ostar: mesost och
en gammal brunfläckig gräddost ej utan mask. Uppläggningen var gjord på gamla he-II

dervärda glasassietter av olika utseende vilka syntes hämtade ur ett välförsett museum; och allt var fasonerat och
ordnat av en hand, som tydligen utövade konsten med ömhet och insikt. Denna hand var alltid fru Åbergsons
egen. En stor kopparbunke full med astrar gjorde inskärning i anordningens sfäriska form, åt ena sidan; mitt emot
skars sfären av en museiartad brännvinsflaska, uppvaktad av tre halvbuteljer röd bourgogne av distriktsmärket
Chambertin.

Hr Åbergson och Turken mitt emot varandra i var sin stadiga länstol av ljuspoler ad, men av ålder mörknad
björk, med sittdyna i svart kalvskinn.

Brännvinsmuseiflaskan besökes av Hr Åbergson ensam; högst tre gånger i snabb följd vid förrättningens början.
Inga dricksvaror finnas på bordet- mer än de omnämnda två utkorade; vardag och söndag likadant. Bourgognen,
som genomgår hela måltiden, anlitas först av Turken, men Hr Åbergson hinner snart upp honom och löper långt
förbi. Sista halvflaskan är för Åbergsons privata del; ur den får Turken ett halvt glas som en för hans ungdom
lämplig avslutning.



Anordningarna äro i allt vardagens vanliga, och rätterna egentligen blott två: i dag oxsvanssoppa och stuvade
abborrar. Nu likväl också en ganska stadig efterrätt då det ej råkar vara köttdag på bordet.

Men vilken tillagning och vilken paradisisk fulländning hos de vattnets och fasta landets kreatur, som funnits
värdiga att redas till spisoffer! Och vilken ortodoxt rättfärdig temperatur på allt som bärs in! — a'l-II

tid av fru Åbergson själv. Och vilken konstfullt garnerad Stillebens-uppläggning på de muntert storblommiga
porslinsfaten.

Full tystnad rådde vid smörgåsbordet, där knappast någon assiett blev förbigången. En omsorgsfull rund-ätning
blankpolerade några och lämnade kvar en blott mager ornamentik på de övriga.

»Johannes», säger Hr Åbergson i dov baston och börjar med oxsvanssoppan, »vad är det ni läser i grekiskan ?»

»Vi läser i en läsebok», svarar Turken.

»Vad står det i den då?»

»Det står om Sokrates, det vi nu håller på med.»

»Du kan väl», säger Åbergson i ömsint förebrående bas, »du kan väl ändå vara hygglig och tala om nu på en
gång vad Sokrates var för en? Här i sta'n finns han inte för då läste ni om'en på svenska.»

»Lektor Björkman har skrivit en bok om'en på svenska», svarar Turken undvikande.

»Nå men Johannes, gossen min, för sju tusan», säger Åbergson i ännu ömsintare ton, »ska du nu krypa under stol
med vad han var för en? Sokrates, förstår du? Jag är inte hjälpt med lektor Björkman. Tro-o-r du att jag har råd
att köpa lektor Björkmans böcker? För resten, Johannes, hör på nu: då jag läser så läser jag med eftertanke,
förstår du, lite i sänder. En rad om dagen eller två. Resten eftertanke, min gosse. Tänk på det du! Eftertänk,
Johannes», säger Åbergson med förhöjt allvar, »eftertänk och sök, och du skall finnaII

vad Sokrates var för en, och sedan», säger Äbergson viskande, »sedan talar du om det för mig!» varpå Åbergson
med värdighet höjer det påfyllda bourgogneglaset halvvägs.

Turkens erinring har nu fått fäste i lektor Björkmans bok där han läst första sidan och särskilt begynnelseorden:
»Vem har icke hört talas om Sokrates, Forntidens visaste man?»

»Han var Forntidens visaste man», svarar Turken raskt och utan tvekan.

Hr Åbergson ser tungt forskande på Turken men ändrar för ögonblicket sina avsikter, rätar på sig och för glaset
till munnen, blundar, vaggar tämligen fort fram och åter på huvudet och låter det exakt tempererade vinet
påverka nervspetsarna. När efter åtskilliga vagg-ningar smakens mottaglighet känns vara hög, öppnar han
försiktigt ögonen till en beslöjad, stel blick åt glasets inre, och sväljer hälften. Ögonen halvslutas åter, öppnas
strax igen och fixera Turken med ett klarvaket blänkande, stort och allvarligt uttryck.

»Johannes», säger han med lågmält, nitiskt allvar, »när slutade Forntiden?»

»Den slutade med Emund Gamle», säger Turken vars stillsamma skådande mer och mer ofrånvänt riktar sig på
målsmannen, i en stigande, förnöjd hypnos, där tillbud till ett småleende redan visar sig.

»Emund Gamle?» säger Åbergson ogillande. »Då var han ju yngre än Sokrates eller hur? Har du tänkt på det?
Men, men, men — nu ska du inte skjuta framII

med Emund Gamle, vem hade för resten bett honom göra slut på Forntiden? Och vem hade lovt honom att ta sig
tillnamn som han omöjligt inte kan ha varit född med? Jag vill inte höra talas om honom. Jag vill ha reda på
Sokrates, för tu-u-san» säger Åbergson i ömt påträngande tonfall, »och särdeles om han har gjort nånting eller
sagt nånting som kan vara bra för min affär eller för mitt hus i största allmänhet eller åtminstone för dig,
Johannes. Eller nånting, förstår du Johannes, som man kan lägga i maten, salta eller peppra med, förstår du?»

»Han hade daimonion», säger Turken tveksamt. »Vad hör mitt öra?» dundrar Hr Åbergson och släpper



soppsleven. »Va' i Herrans namn», säger han dystert, »hur hade han fått det?»

Helt plötsligt för Turkens inre syn skymta flera rader fram ur den grekiska läseboken eller rättare sagt ur dess
handskrivna hemliga svenska översättning, »lunsen» kallad, och han tecknar Sokrates' bild i raska drag:

»'Redan i barndomen brukade Sokrates höra en varnande stämma tydligt giva sig tillkänna i hans inre så snart
han var i begrepp att säga eller göra någonting orätt. Det är denna sedliga takt, som man har kallat Sokrates
daimonion'»

»Nå nå, nå då så!» säger Åbergson märkbart lugnare och får samtidigt en tanke som för en stund avbryter det
lärda samtalet. Det var verkligen eget att han häromdagen kunde tvärt på skivan svara nej till ett mycket hövligt
anbud att gå in i Enskilda Bankens styrelse.II

Det var ju givet att han också i dag skulle ha svarat nej. Det var inte han som behövde banken, det var klart som
bondvatten att det var banken som behövde honom. Och lika klart att hans ställning mot banken var starkare som
nu, än om han lät kärvänligt stänga in sig i bankkotteriet som för resten ju var en filial av järnvägsligan och
behövde honom också för järnvägen, och det var till och med ett nödvändigt behov. De behövde honom och hans
indelta stam av minst 150 avgiftsfria ortsombud, hans under årliga Eriksgator hårt disciplinerade fält jägarkår,
tungfotad men pålitlig.

Men anbudet hade kommit mycket oväntat, efter allt som hade varit och som hade legat emot från fordom och
från helt nyss. Likafullt ingen som helst tvekan, inte en kvarts minuts prat för eftertanke — likt Sokrates hade Hr
Åbergson hört en varnande stämma i sitt inre och denna stämma sade honom att rocken skulle vara på i Banken
— Enskilda Banken gick inte ihop med skjortärmarna, och Hr Åbergsons sedliga takt hade ej ett ögonblick
tvekat i valet mellan skjortärmarna och Banken, hans daimonion hade vetat vad som bäst passade honom.

»Nå», tänkte Hr Åbergson, »Banken är högfärdig på sitt vis och jag kan vara det på mitt vis.» Och den slags
högfärden behövde de förresten allihop få se mera av, och det skulle de också få. Denna sista tanke var
adresserad till staden som tjänstemannakotteri, och som bankkotteri, och som ett för tjänstemännen och banken
krypande, slimsklätt köpmanskotteri, och som ett de iII

anden fattiga konkurrenternas kotteri, ett fördömt sällskap hela bunten som Hr Åbergson brukade tänka på så litet
som möjligt och åtminstone inte borde se framför sig kring middagsbordet; en luftens fänad som dragits in av
matoset och svällt upp av en skvätt bourgogne.

Hr Åbergson fick syn på Turken, på hans fromma uppsyn med den nu stadigt förväntansfulla turkiska blicken
ovanför de svarta mustascherna och den lilla blekröda munnen. Och si! — luften var åter ren, och allt var
återigen ganska gott.

»Hör du Johannes», sade Åbergson hemlighetsfullt, »jag skall säga dig nånting! Men hör nu noga på, min
gosse», viskade han: »Jag har också en så'n där daj-monn — men kan du säga mig först var den satt som Sokrates
hade?»

Turken såg tveksam ut, men fortfarande förväntansfull.

•»Min sitter i skjortärmarna, Johannes!» förklarade Hr Åbergson med en avgörande kraft som kom Turken att
rycka till och Nicolaus att frågande titta in genom dörren. »Nu ska vi ringa efter abborrarna, Johannes, och så tar
vi oss ett litet glas för Sokrates, men, Johannes: på inga villkor för Emund Gamle. Skål min gosse, och akta du
din dajmonn för kullorna i X-by, du!»

Turkens förnöjda ansikte gick nu i blom i det lilla översiggivna rosenröda skrattet. Och Hr Åbergson blundade
över sitt glas med ett skimmer av hemlig triumf över de fasta dragen.ANDRA STYCKET:
BARNDOMSINTRYCKEN.

V.

Barndomens Arildsläge.



Handelsman Åbergsons härstamning är oss obekant.

Vid omkring femton års ålder fanns han ännu i Arildsläge och då hade han varit där från ettårsåldern, först som
fosterbarn hos en fiskareänka. Änkan dog och den åttaårige Wilhelm Åbergson flyttade till nästa gård i Arild, i
lära hos mästaren Kasparson som utövade två yrken: snickeriyrket som konstnär då han så fick, och annars
missnöjt hyvlande för brödfödan; det andra yrket var storfiske, som han drev i båtlag med några andra
Arildsfiskare.

Jordbruket var ett tredje yrke, som Wilhelm sista åren fick rätt bra reda på; ett par av båtlaget hade jord och
kreatur, Wilhelm var storväxt och så snart det visat sig att han var stark och uthållig som en halv karl och senare
som en hel karl, så fick hans ungdomliga arbetskraft gå i löpande räkning mellan Kasparson och de andra.II

Till båtlaget hörde en f. d. kock från Krapperups slott, en mästerkock, pensionerad och försedd med en liten gård
i Arild. Han var vad tyskarna kalla en »tyst» bolagsman i bolaget: deltog med pengar men ej med ord och
gärningar. Genom honom blev kokkonsten ett fjärde yrke som Wilhelm fick intryck av under Arildstiden, och
dessa intryck voro, som vi få ana, djupare än de djupaste kastruller.

Har Ni sett Arild? I nordvästra Skåne vid Skelderviken södersida, på sluttningen av bergåsen Kullabergs
milslånga naturpark. På våren blänker Kullaberg av de bjärtgröna bokdungarna mot de nästan svarta
tallbestånden och garneras, när det så vill sig, här och där av rådjurshopar som gå ned på åkrarna ur vilka
bergåsen stiger upp lika oförmodat som bergkullarna i Roslagen och i yttre Bohuslän.

Åt Kattegatt, Öresund och Skelderviken, kantade av Kanaans länder, är utsikten däruppifrån frisk och storartad
som en storm på havet, levande och ymnig som vårens grönska och milt välsignande som den forna Genesarets
sjö, ja som det goda land på den andra strand.

Man ser ej det där så väl om man bor där, men »det finns där ändå», och har sin djupa betydelse för sinnet och
minnet, det undermedvetna liksom det medvetna.

Vi ha tyvärr inte tid med storfisket fastän vi tro att just det var en mycket väsentlig del av Wilhelms uppfostran.

Vi ha inte heller tillnärmelsevis så mycken tid att ägna åt Kasparsons och Kockens historik och beskrivningII

som dessa för oss mycket väl kända konstnärer skulle ha rätt till både för sin egen skull och därför att Wilhelm
hade sitt hem hos dem i sju års tid. Men en hel del måste i varje fall berättas eftersom man bör tro att åtskilligt
hörde till Wilhelms varaktigaste barndomsintryck.

Ej som några då för honom medvetna lärdomar, långt ifrån! — men som för ögat knappt synliga ljusbilder på
plåtar vilka automatiskt foro in i sina fack tills vidare, för att långt senare undergå framkallningsprocedurer i de
mörkrum erfarenheten så vist ställer i ordning åt oss.VI.

Mästerkockens äventyr.

Kocken Emanuelson hade någonstans inifrån landet i sina tidigare pojkår hamnat i köket på Krapperups stora
gård eller slott, en fjärdingsväg från Arild tvärs över Kullabergsåsen och vettande åt Kattegatt över en från slottet
mot havskanten sluttande bokskog.

Han växte upp under en förståndig »mäster» i köket, vilken lät honom vara med om varjehanda som gagnar en
blivande kökschef. Unge Emanuelson var amanuens i ladugården, i mejeriet, i trädgården och drivhusen, och han
blev av djup frivillighet — på sina halva frisöndagar och andra lediga tider — inspektör över de på och invid
Kullabergsåsen i vilt och halvvilt tillstånd levande däggdjur och fåglar: hjortar, rådjur, harar, fasaner, tjäder,
orrar, järpar, kramsfågel och annat. Han blev en kunnig och snabb rapportör i kökets yttre angelägenheter; hans
kringdrivande var en sysselsättning där samvetet mycket ofta sade ja och amen till nöjet, ty nöjet var på det
innerligaste förmält med enII

granskning å ämbetets vägnar av allt ur ätbarhetens synpunkt. En granskning, som mer och mer eggade
synskärpan och förståelsen av djur och växter och som redan före tjugu år gjorde Emanuelson till obestritt förste



sakkunnig i ärenden om vad bäst ätbart, som fanns att få ur naturtillgångarna, odlade, tama och vilda. Och sedan
han vid sin företrädares död hade vid tjugufyra år fått kocksysslan, så visade det sig att hans omdöme och hans
rutin var av en jämn och säker ypperlighet även vid kastrullerna.

Denna ypperlighet gick ej tillbaka genom årens stigande envishet, utan stegrades. Men ändå artade sig hans
konstnärskap på ett sätt som ej var till fördel. Det tycktes fördjupa sig ända ner i botten på världsalltet, och i
samma mån växte Emanuelson själv åt andra hållet — uppåt — blev för stor för sin omgivning och talade till
dem från en rymd som trots hettan i köket gjorde rösten sval och lugn på ett retsamt sätt. Detta gällde ej hans
underlydande och medtjänare utan den friherr-liga familjen själv och möjligen några andra.

Vi förstå ej fullt hur detta kom sig, vi inlåta oss ej på något omdöme utan notera blott i största korthet ett och
annat som hade tilldragit sig under årens lopp och som kanhända hör hit.

Emanuelson behöll även som kökschef sin inspektörssyssla över kökets yttre naturtillgångar: ladugården,
mejeriet, trädgården och Kullabergsåsen. Överallt där utomhus var hans omdöme aktat och ansett, men blev
småningom tryckande. Ladugårdsförmannen, trädgårds-II

mästaren och skogvaktaren kände mer och mer stingande misstankar att deras skilda verksamhetsfält ansågos på
visst håll blott som åtskilliga planteringsland i en köksträdgård. De rotade ihop sig till en organiserad underklass
som »talade mörkt» men ej vågade säga något tydligt ty arbetsgivareorganisationen, som föreställdes av
slottsborna under Kockens befäl, tycktes vara mycket stark. Kocken, där han var förman inomhus, var särdeles
hygglig och hade fullt medhåll av de sina.

Han hade gift sig men en flicka från godset som kunde hålla vänskap med de vänskapligt sinnade bland
kvinnfolken och hålla ett öga på de andra. Och vad j ungfruarna inomhus angår så hade de tillfälle se att
Kockens ställning var privilegierad på ett starkt och ovanligt sätt, och de rättade sig därefter för sitt eget bästa.

Privilegiet tycktes ha uppkommit på ungefär följande sätt.

Redan tidigt hade man på slottet råkat märka att Kocken var musikalisk, fastän han ej själv kunde hantera något
instrument. I ett »skolrum» i bottenvåningen vid en korridor som också förde till köket stod på 1780-talet en
föregångare till »pianofortet», ett »bundfreies» klavikord; vi må i förbigående nämna, att det var signerat
»Stockholm 1756 J. Broman». Fröknarna spelade, och den unge Emanuelson fördröjde sig i korridoren för att
höra på. Han var tyst och tillbakadragen i stil med sin vana på Kullabergsåsen då han stod på lur för att se noga
på rådjuren, och man fann att om han bads stiga in och höra på, så kunde han i timtal
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sitta så alldeles stilla och förnöjd att hans närvaro rätt bra kunde ersätta några musikkännares officiösa applåder.

År 1809 övergick fideikommisset genom arv till ny ägare med ny friherrinna och nya fröknar. Kocken övergick
också och den nya familjen, där musiken stod högt, lät honom gång på gång fördröja sig i stora salongen där det
nu fanns en pianoforteflygel, signerad »Pehr Kraft, Stockholm 1806».

Kocken blev småningom en tjänare i samma ställning som ofta varit och ofta ännu lär vara fallet i de ryska stora
husen, en familjemedlem, som från sin vrå fick säga ungefär vad han ville, blott med det svenska förbehållet att
han verkligen höll sig kvar i vrån och att han ej satt utan stod. Och ännu mer: han blev så gott som adlad sedan
man funnit att han var född den 16 dec. 1770, samma dag som den nya evighetsstjärnan Ludvig van Beethoven i
Wien, symfoniernas, stråkkvartetternas, sonaternas, oratoriets mästare — och att Emanuelson var lik honom! Ej
vackert lik, men fult lik: vackert ful i Beethovens stil. Och Emanuelson såg avgjort snällare ut än Beethoven!

Kockens förut antydda sinnesförändring blev emellertid tydligt märkbar från början av 40-årsåldern, och fortgick
så småningom. Vi böra kanske nämna — ehuru ovissa om det hör hit •— att han år 1810 mistade sina två
förstfödda i difteri. Han hade två barn kvar.

I början av 1820-talet hade friherrinnan, döttrarna, sonen och mågarna allesammans hunnit märka att Koc-II



ken blev sur, om det i huset spelades annan musik än han godkände. Han ville på inga villkor höra Spontini vars
opera »Vestalen» just uppfördes i Stockholm 1823; snart sagt ingenting som påminde om italienare och
fransmän. Kocken hade bestämt sig för tysk och österrikisk musik, han ville av det nya höra K. M. v. Webers
»Preciösa» och »Friskytten», Mozarts symfonier, hans »Trollflöjten», »Don Juan», »Figaros bröllop» och ett och
annat ur »Titus». Han kunde ej längre fullt värdera kupletterna ur »Vattendragaren» av Cherubini, men godkände
fortfarande ouvertyren till »Alceste» av Gluck.

Det blandade innehållet i de periodiska musikhäftena »Musikaliskt Tidsfördriv» och »Musikaliskt Allehanda»
blev honom en leda. Vi måste återge ett par verser (1823) ur »Allehanda» som kunna anslå en tidston både i ord
och aningsvis i melodi:

»Lät oss i mÖTka lunden gå där vi av vestan kyssar få» — — — o. s. v.

»Milda kärlek, Himla låga stundom så tjusande öm! O! vi byter

Du till plåga snart denna smickrande dröm!» — — — o. s. v.

För all del! Verserna stå ju i höjd med operatexter av erkänd klassicitet. Den senare versen är väl t. o. m. snarare
över än under deras flertal, ja den är rätt vacker. Men »Tidsfördrivets» och »Allehandas» melodierII

och ackompanjemang höjde sig ej över orden som de klassiska operorna göra, utan var av samma börd som
verserna. Och i alla händelser fick Kocken en stigande motvilja mot musikaliska »gallerier» och särskilt mot
»Allehanda», som, tryckt i Stockholm, hade följande påskrift: »Dessa blad utlämnas varje Torsdag till respektive
Prenumeranter i Deléns & Comp:nie Bokhandel.» Varje vecka, tyvärr, fick Kockens motvilja alltså en eldande
pust ur »Allehandas» blåsbälg och det hjälpte inte att »Allehanda» styckevis innehöll »Friskytten» m. m. som
han tyckte om.

Vad han (i fullt samförstånd med socknens organist) egentligen ville höra numera det fanns i själva verket på ett
helt annat plan där noga taget ej ens v. Weber eller ens Mozart voro hemmahörande. Det var den i strängaste
mening klassiska musiken, den större evighetens återljud: Sebastian Bachs kyrkokantater, »Passioner» och fugor;
Handel: t. ex. oratorierna »Messias» och »Judas Mackabeus»; Haydn: t. ex. »Skapelsen» och »Årstiderna»; och
numera framför allt Beethoven i alla arter. Av svensk musik ville han höra folkmelodierna och åtskilligt av
Haeffner som ju för övrigt också han var tysk. Man kände att Kockens ögonkast mot pianofortet, då »Allehanda»
var i farten, studsade upp mot familjen som en ej alltför liten svordom.

Vid ungefär samma tid, i början och mitten av 1820-talet, var hans ställning till matlagning och servering
följande:II

Han hade där baronen till sin principal, ty den snälla familjen ville ej stöta sig med Beethoven. Emanuel-sons
matlagning var mer än någonsin erkänd första-rangskonst, hans temperaturer, hans uppläggning, garnering och
dekorering likaså — allt detta var känt och erkänt på stället och inom hela umgängeskretsen. Men Emanuelsons
personliga läggning, uppenbarad i maten, hade blivit mer och mer kontemplativ utan den måttlighet som passar
för ett stort bord. Och bordet var ofta och långa tider stort på Krapperup. Han höjde kvaliteten men minskade
rätternas antal undan för undan; gick ner en gång ända till fem och kunde inte drivas upp igen längre än till sju,
åtta. Han ville ned till fyra! — samma antal som han lyckats pressa fast vid det djupaste vardagslaget! Han
envisades dessutom alltjämt i det att de varma rätternas inbärning och servering måste göras med Kockens egen
hand eller under hans personliga uppsikt.

Ett stort bord är en demokrati med ytligt fladdrande, distraherande, störande samtal lämpade för alla; eller också
med en konventionell fraseologi vars okänsliga enahanda verkar åt samma håll: man kan möjligen äta mycket —
och det gillade Emanuelson, som log åt regeln »litet men fint» — men man förlorar känningen med tingens inre
väsen, deras individuella naturbehag, deras av Gud givna lätta dofter, deras väsens andedräkt som uppfångas av
ett halvreligiöst sinne mitt emellan lukt och smak.

Ett stort middagsbord är som att äta under en taffel-II



musik av slagdängor, ett musikaliskt »Allehanda», i stället för vad som passar sig. Och vad som passade sig —
mycket ofta var det ju tillstädes i den trängre och trängsta kretsen, vid det mindre bordet och i den slutna
familjekretsen — det kände Emanuelson igen vid första sikt, om han också ej lyssnade efter orden: det kändes
igen på ansiktena och hördes på rösterna. Vad som passade sig det var öppna fönster och öppna öron mot
naturens samspel, mot trastarna och näktergalarna i parken, ja mot kråkornas enkla kraxande; vad som passade
sig det var de naturliga glädjeämnenas melodier med de verkliga betydelsefulla sorgernas ackompanjemang i
basen; det passande var tillgivenhetens och grannlagenhetens beslöjade altstämmor; det var enkla eller djupa,
skämtande ord om livets och dödens mening; och till det moderna av Emanuelson gillade kaffet efter maten som
gjorde matsmältningen mera tankfull, borde det vara ett musikprogram av djupt sammanhang med vårt livs
huvudämnen: Bach, Händel, Haydn, Beethoven; och vi tro nästan att Emanuelson skulle ha mycket glatt sig om
han vid bordet eller till kaffet fått höra även något citat ur Esaias, ur Jeremias, ur Predikaren, ur Bergspredikan.
Emanuelson var i själva verket bibelsprängd, vilket han blivit i något sammanhang med sitt djupa och kunniga
natursvärmeri.

Emanuelson hade ju ej tillfälle att säga knappt något av vad vi här sagt. Men man kände honom sedan fem-II

ton år eller mer, man förstod honom, och man kände av då hans röst blev sval och hans hållning och rörelser kallt
vördnadsfulla. Det var som att äta på en restaurang där den ende baronen var Emanuelson.

Den rätte baronen, Emanuelsons principal, förstod rätt bra och bättre än Emanuelson själv varifrån en del
förfining hade kommit som gjort sitt till att Emanuelsons skarpsynthet och kriticism blivit så tryckande som om
köket flyttats in i matsalen och stora salongen. Baronen hade ju i detta sammanhang en känsla av Emanuelsons
otacksamhet; men han tänkte ju också välvilligt på det myckna som borde ursäkta felet.

Emellertid — Kockens humör blev allt mera retligt. Och därtill kom den andra huvudorsaken, som ju noga taget
var den första och var den som kunde mellan baronen och Kocken avhandlas i ord: hans mer och mer filosofiskt
fördjupade ypperliga enkelhet i matlagningen, som baronen fullt förstod och uppskattade — den passade i alla
fall inte för ortens och tidens sed vid det stora bordet; och det var ej så roligt att inför Kocken behöva svara för
de populära idealen som gingo ut på tolv à femton rätter, varav tre, fyra fiskrätter och fem, sex, sju kötträtter.

Trädgårdsmästaren, skogvaktaren och ladugårdsförmannen läto vid lämpliga tillfällen höra ett dovt sorlande över
kökets gamla inkräktningar på deras maktområden. Baronens närmaste umgängesvänner fingo del av hans
bekymmer över Emanuelson och tyckte att han kanske var för gammal i tjänsten. Och sedan man gång4°

på gång förlåtit honom ord till baronen, vilka trots sin korrekta form hade upprorets otidiga andedräkt, fick han
ett hedrande avsked år 1825, i förtid alltså men med pension och livstids åborätt till en liten gård i Arildsläge med
trädgård och några tunnland jord åtföljda av en ko, en gris och diverse höns och kaniner. Och den friherrliga
familjen upprätthöll alltjämt hans yttre anseende genom demonstrativt långa besök hos honom en gång om året
och aktningsfulla råd-frågningar då och då.

Kocken tacklade hastigt av efter flyttningen — men ett tu tre repade han sig igen och blev fet, vilket han aldrig
varit förut. Han ljusnade i humöret, och det kunde behövas ty hans snälla hustru, som alltid hållit med honom,
dog redan året därpå. Då kom en ny avtackling, och den blev varaktig. Förut fullt nykter började Kocken
skåpsupa i ensamheten — hans barn voro länge sedan vuxna och ur boet — han höll i trofast och utan nämnvärda
avbrott, men i ett måttligt lagom. Gränsen sattes av vad som var av gagn för att hålla någorlunda uppe den ljusa
naturuppfattning som fasthöll honom vid livet och som han likt en gömd gåva från sin styrkas bästa år hade
återfått då han efter flyttningen från Krapperup hade med hustrun bott en tid i den lilla gården i Arild vid
Skelderviken och kommit sig in i skötseln av trädgården, potatislanden, kon, grisen, kaninerna och hönsen.

Och i detta skick, vars debet och kredit skymta i det följande, ha vi nu fört fram Kocken Emanuelson tillII

sommaren 1833, som blev en ny vändpunkt i livet, ej blott för honom utan också för hans vän Kasparson och
framför allt för deras gemensamma skyddsling den blivande Storfursten Wilhelm Åbergson.VII.

Gräshoppor och vildhonung.



Konstsnickaren Kasparson var ungkarl, och år 1833, då vi mest träffa honom, var han 40 år gammal.

Han var tidtals anlitad här och där i västra Skåne på herrgårdarna för sakkunniga, pietetsfulla lagningar och
upprustningar av gamla möblemang och sådant, ibland också för att göra nytt. Ty han hade i själva verket
konstruerat några i god mening nya möbeltyper, och däribland två slags länstolar, en mindre och en mycket stor,
vilka enligt hans eget och några andras vetande skulle leva ett evinnerligt liv, efter jordiska begrepp. De voro i
sina bekväma lutningsvinklar bättre och i sin vackra kontur fullt jämbördiga med de bästa av dem som gjorts av
konstsnickeriets namnlösa stora mästare under tidigare århundraden, och Kasparson spådde att den större, som
var förmer, skulle bli världens sista länstol — ty, påstod han, det var slut en gång för alla med konsthantverket
och det blev ännu mera slut med vart år som gick: den fabriksgjorda människans tid var snart färdigsnickrad, och
fabriksmänniskan skulle sitta på fabriksstolar.II

Åt borgerskapen i Hälsingborg och Ängelholm gjorde han då och då några möbler då det skulle vara riktigt fint.
Men tror man han fick göra det som var bra? Långt ifrån! Det var hans namn, som var förbundet med möbler på
de skånska slotten, det var det de ville skrävla med, det visste han nog, och det fingo de betala för, de asen! Full
likvid för namnet och för den barbariska tortyr de läto honom undergå genom sina sinnesrubbade och
sinnesrubbande modeller, som de hade honom att göra efter. »Angpir» skulle de ha — och »Carl-johansstil», och
helst i vanvettiga avarter. Mahogny och brons skulle det vara och »guéridoner» och pelare för de ohyggligaste
ljusstakshistorier och för urnor och byster och fan och hans mormor. Och detta var ändå hos de välbärgade. Men
de andra! de skulle också ha fint och modernt: de skulle ha »Angpir» och »Carl Johan» av björk, bok eller furu
— målat i mahogny! Satans as! Han gav dem, för sällskaps skull, målade brons-girlander här och där med
präktiga rosetter och gärna alldeles gratis en bronsros mitt i sitsen.

Kasparson var så gott som född och uppfödd på sjön, närmare bestämt i Bohuslänska skärgården och på
Kattegatt och Nordsjön. Storsjöfiskets åtskilliga riktlinjer hade varit hans barndoms stora landsvägar — till
Jutska revet, till Storeggen och Jäderen vid Norges västkust, och någon gång till Färöarna och Island. Då konsten
tog honom med sin järnhand och satte honom att med täljkniven och några andra instrument göra i trä, så bosatte
han sig för utkomsten i Skåne men valde ArildII

för fiskets och sjöns skull. Och det första han gjorde, så fort han kunde, var att få i ordning ett båtlag med en stor
bohuslänsk bankskuta av kostertypen, så att man inte var hänvisad bara till Öresundsfisket utan kunde vara med i
storfisket lite varstans. Och det var och blev också mycket riktigt sill, ål, torsk, kolja, rockor, helgeflundror,
makrill, hummer och ostron som uppehöllo hans nivå som konstsnickare, ty dessa beskedliga kreatur läto i stor
myckenhet sitt liv för honom och nu även för hans ombud Wilhelm; och han blev därigenom tidvis förlöst från
slaveriet under falsk mahogny och bronsrosetter.

Kasparson var en mörklagd karl med ett vackert, allvarsamt utseende, som han uppbar med en påfallande naturlig
värdighet, vilken ej hade det minsta att göra med Don Juanstypen. Det ofta brinnande i hans ansiktsuttryck var av
annat slag och man fick en föreställning att hans magerlagda men ej rent av magra, alltid spänstiga figur hade
genom år och tider och händelser kunnat hålla sig precis likadan tack vare någon ihållande själsakt, som brände
bort allt överflödigt och sparade endast vad som var bra att ha kvar. Han var lagd för askes och för sträng
nykterhet med korta häftiga återfall i köttet då och då. Skeppsskorpor och vatten var det enda han vardagsvis
hade i huset för sitt och Wilhelms behov, och året om voro den lilla verkstads- och bostadslägenhetens två rum
oeldade så när som på en brasa varannan dag i sovrummet två tre månader under kallaste årstiden.II

Kasparson var i somligt en den bästa principal och fosterfar den åttaåriga Wilhelm kunde ha kommit till.
Kasparson hade en ovanlig, man skulle kunna säga aktning för barn, vilken gottgjorde mycket av hans manliga
obehändighet som uppfostrare och ersatte en del av den värme, som ej kan ges av någon annan än en kvinna. Han
språkade med Wilhelm på likställd fot, och detta var ingen metod utan verkligt intresse: konstnärens håg och
natur sådan den ofta är, hans förmåga att se och höra det intressanta just i det okonstlade.

Då Wilhelm blev några år äldre, vilket markerades med stor tydlighet genom att han redan vid 12 år var jämnstor



med Kasparson, nyanserades vänskapen en smula. Kasparson smällde till honom ibland och visade andra tecken
till en fullt normal vildes obenägenhet och stridslystnad mot fullväxta men svagare medmänniskor av samma
kön. Men detta var mycket tillfälliga påkom, som ersattes genom en förtrolighet i stor stil, ty Kasparson hade den
lidelsefulla verkliga vältalighet som utmärker vissa enstöringar, och han började mer och mer hålla sina
monologer för Wilhelm om allt mellan himmel och jord. Givetvis först och främst möbelfacket och sjösakerna, i
vilka båda fack Wilhelm var hans mycket läraktige tjänare, elev och fosterson. Och sedan fostersonen en gång
vid 13 års ålder på given anledning satt fast Kasparson mot väggen med ett mycket stort brak, och Kasparson
fann att han ej kunde komma lös annat än på begäran, så blev det slut på alla handgripligheter och till vänskapen
sällade sig en ömsesidig aktning somII

ej minst från fosterfaderns sida var både välvillig och frivillig. Han spred själv ut den märkliga händelsen i Arild.

En rik mångfald av svordomar och ett av profetisk kraft buret okvädande av det mesta som fanns under solen och
var gjort av människohand eller hörde till människors ord och gärningar, det var återigen en frånsida hos
fosterfadern: frånsidan av ungkarlens, asketens och konstnärens ensamhet, den hårda ensamhetens ropande röst
att rönnbären äro sura — vilket ju är sant, men då man ändå vill ha dem? Eller då man ändå inte vill ha dem?!

»Du skall lära dig både läsa och skriva och räkna», sade Kasparson någon tid sedan Wilhelm satt honom mot
väggen. »Lite kan du ju redan och resten ska gå fort nu, ska du se, men inga förbannade böcker dra vi hit mer än
dem vi ha förut här och hos Kocken.»

Det var bibeln och psalmboken, som fanns hos båda, och hos Kocken dessutom ett par kokböcker, Holbergs
komedier och Snorre Sturlasons Konungasagor, nästan allt presenter på Krapperup. Där hade Kocken också fått
flera andra skönlitterära arbeten än Holbergs, men de lågo undanlåsta, Kasparson tålde ej se dem.

Wilhelm lärde sig alltså av Kasparson att läsa, skriva och räkna. Läsa och skriva på enklaste sjömansmaner; men
räkna det blev mera av ty där hade han ett medfött maner, som gjorde att han knappt behövde penna och
papper.VIII.

Kattegatt och Genesaret.

Kocken Emanuelson var rädd på sjön.

Helst från Kullens fyr uppe på åsen var nog utsikten över Kattegatt i uppror en stor högtid att se på, och den grep
honom med styrkan av profeten Esaias' väldiga ord vari han återfann bränningens rytm, dess stigande och
fallande:

»I Sodoms Förstår, hören Jehovas röst; du Gomor-ras folk, öppna ditt öra för vår Guds lag: Vad skall jag med
Edert myckna offer? säger Herren; jag är mätt av vädurars brännoffer och av de göddas talg och haver ingen lust
mera till oxars, lamms och bockars blod. Haven ej mer inför mig edra fåfänga offer; deras lukt behagar ej mitt
hjärta---Min ande skyr

edra sabbater och edra nymånader, de äro min förargelse; jag kan ej mer lida dem. Förmeren edra böner så
mycket I viljen. Jag hör ej på dem, ty edra händer äro fulla av blod. Tvån eder först och främst, renen eder från
eder orenlighet; tagen bort från min åsyn eder brottslighet---.»II

Men att själv vara med därute tycktes honom som ett gammaltestamentligt enahanda av oro, skräck och
förbannelse utan avlösning. Han ville dö på landbacken där döden numera föreföll honom lätt som ett asplövs
fallande till marken. Och likt de hårda skeppsskorporna, likt havets stränga försakelselära och likt några av just
dessa profeten Esaias' ord, tycktes den stora men för människotrevnad likgiltiga bankskutan göra tjärstruk-na,
tungt skvalpande föreställningar mot Emanuelsons fredliga konst såsom varande löjligt obetydlig och sjöoduglig.

Han bidrog i båtlaget med sin lilla sparpenning, och i ganska berått mod tog han in på den en vacker ockerränta.

Men räntan gick också mycket bra åt för hans hushåll ty alltfrån året för hustruns död hade han haft Kasparson
och Wilhelm hos sig i maten, visserligen bara middagsmaten klockan fyra på dagen, samma tid som på



Krapperup, men med en mathållning, som, fast rätterna voro högst två, stod över Krapperups. Och Kasparson
betalte aldrig varken för sig själv eller för Wilhelm. Och av skäl som återfinnas någonstädes i det följande tordes
Kocken inte kräva honom.

Efter maten tillbragte Kasparson och Wilhelm ofta nog sina aftnar hos Kocken.

Han och Kasparson resonerade och Wilhelm hörde på delvis och lagade fiskgrejor eller skötte om Kockens
kreatur eller läste en stund i någon av de tillgängliga sex, sju böckerna, eller for ut ensam på småfiske ellerII

försvann med andra pojkar i obekanta ärenden. På det sättet hade aftnarna gått nu i sju år, och Wilhelm hade
under den tiden fått in, ej i förståndet men i märgen och i minnet — det starka minne som tar åt sig situationer,
bilder och ord liksom i sömnen och kan säkrast återge dem efter en mansålder — fått in i märgen både ett och
annat men först och främst en sak som var tydlig för honom redan nu: att han hade det bra hos sina principaler
och att tillvaron hos dem var så pass vid och rymlig att han inte behövde ge sig av ifrån dem.

Nå, han hade ju också fått se sig om genom fiskeriet: Hälsingborg, Landskrona och Malmö, Köpenhamn och
Hälsingör, Göteborg och andra västkuststäder, Kristiania och några flere städer i södra och sydvästra Norge; han
hade till och med varit i Stralsund, i Lübeck och Hamburg, och i Edinburg.

Till allt detta uteliv var Kockens middagsbord, hans omsorgsfullt hållna ett rum och kök i det gamla minia-
tyrhuset av tegel och korsställda bjälkar, hans lilla stenlagda gård och hans trädgård med fruktträd och bärbuskar
— en inte så oäven motsättning, tilltalande för aptiten och väckande känslor av värme och rotfasthet. Så var det
nog också för Kasparson, ehuru de stora viddernas gräshoppor och vildhoning ju voro honom förmer.

Kasparson måste som konstnär och människa ägna sympati och aktning åt Kockens middagsbord. Han
uppfattade och njöt av fullödigheten, äktheten, visdomen,
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den andliga kraften som uppenbarades i vården om dessa små jordiska ting.

Vad som fattades honom själv i naturkunskap och förståelse av matfacket, det ersattes av Kockens enkla, säkra
förklaringar, präglade av tankestyrka och en måttfull lyrisk kraft. Kocken kunde tala om en torsk, om ett
kålhuvud, om en sås, om dill och kummin, på ett sätt som hade vidd och lyftning och som fängslade Kasparson
så starkt att han för tillfället glömde möbelfackets konstnärsbekymmer. Och för Wilhelm var det där en
skolunderbyggnad av första rang, ett öppnande av den noggranna iakttagelsens och den naturvuxna fantasiens
portar på vid gavel.

Kocken var likväl inte alls någon vältalare, långt ifrån. Hans tankar, eller vad man bör kalla det som är ordens
vägledare — tycktes ej så mycket förlöpa i orsakssammanhanget: »emedan — alltså och då — så måste det vara
så att»---o. s. v.

Hans sätt att tänka var ju ej något som helst nytt påfund utan gammalt som pendelns svängningar kring sitt
jämviktsläge och som den starka men rytmiska darr-ningen i ett gott sikte på rörligt föremål. Men arten var i alla
fall mera utpräglad än hos många andra.

För att jämföra med Kasparson: denne eldige mahog-nyhatare tycktes, av de vältaliga orden att döma, tänka från
en synpunkt: så att säga »enstämmigt» med ett blott ackordiskt ackompanjemang av tankar från en annan syn på
saken. Kocken däremot sökte sig fram till »tvåstämmighet», till två motställda likvärdiga synpunk-5

ter. Då han hittade reda på dem blev det en harmonisk, säker enkelhet i hans tal; och så blev det långa stycken
inom hans egna fack där han av forno var hemma. Ett sådant »tänkesätt» blir av djup nödvändighet ett ljust allvar
— liksom i en fuga av Sebastian Bach för vilken tonsättare Emanuelson ju också hade en gammal böjelse. Men
han led ofta av en förbaskad brist på ord. Han for efter fullkomligheten; orden foro ofta nog omkring hit och dit
som en svärm spårhundar, och Kas-person, som blev arg och utom sig över oformligheter och tafatthet, passade
då gärna på och gav Emanuelson ett nyp:



»Håll tyst med det där, då du i alla fall inte förstår det», lät det då.

Kocken nedlade i så fall ofta godvilligt sin talan och sjönk tillbaka i en sur melankoli. Men inombords fortsatte
han att vända på ämnet och försökte halstra det färdigt. Och en stund senare eller många veckor senare kunde han
ej sällan fånga Konstsnickaren med de rätta orden och raskt hyvla honom till en villig resonansbotten.

»Hör du Kasparson», sade Kocken vid ett tillfälle, »du säger så fort du hinner att en kvinna det är detsamma som
en ung eller gammal kona och att de aldrig kan lära sig förstå någonting och att de vet lika mycket som en
tegelsten om vad som är rätt och orätt?»

»Ja, och bästa beviset är att de vill åt sirapen i nya testamentet, liksom du själv», medgav Kasparson torrt.

»Men har du inte tänkt på att för det mesta så trivsII

varken barn eller husdjur hos en ensam karl men trivs bra hos en ensam kvinna och barnen åtminstone bäst hos
ett maka par? Och har du tänkt på att varken du eller jag eller just någon annan karl kan göra sig begriplig för ett
barn annat än med en massa ord som tröttar ut dem? En kvinna kan få dem nöjda med ett ord eller med mindre
ändå. Och om du tänker på hur det skulle vara om du skulle dö i lugn och ro på landbacken, hur du då ville ha
det helst, om det skulle vara som bäst, och du nu ville tala sanning en enda gång? Så ville du kanske se barn
omkring dig, men det kunde du också vara av med för att inte oroa barnen. Men vad som är säkert är att du gärna
skulle hålla en kvinna i handen och kanske hellre en vilt främmande kvinna än mig till exempel som du är så
gammal bekant med

— nå är hon en kona då? Och vad fanken betyder det då om hon är enfaldig? Och behövde hon kanske säga ett
enda ord? Du pratar nog så bra då du är i farten, Kasparson», sade Kocken och sköt triumfatoriskt upp
glasögonen på pannan, »men det är frågan om du inte pratar ibland som då du målar mahogny på björkvirke

— nu tar jag mig en liten konjak i alla fall!»

Kasparsons lärobyggnad om kvinnan och hemmet

ramlade sönder för denna gången och han sade beskedligt: »du kan nog ha rätt på sätt och vis.» — Och man gick
nu vänskapligt ut till sommaren i trädgårdslanden där Kocken i de säkra ord han kunde ha till hands inom sina
egna fack berättade hela noveller och romaner för Kasparson och Wilhelm om livets rörelser och närings-53

vägar, lynnen, fröjder och sorger hos ärter, potatis, solrosor och varjehanda markens örter och deras närmaste
umgänge insekterna.

I dessa vänskapens blomningsstunder kunde Kocken också släppa fram något ord om den bedårande utsikten
över Skelderviken — det var Genesarets sjö med Bergspredikans ljusblå löften över den andra stranden. Till det
för hans fantasi mörklagda Jerusalem, till po-stillorna, till rättfärdiggörelsen i ett huj genom tron o. s. v. förhöll
han sig tveksamt, dess mera som djur och växter voro nästan alldeles bortglömda i synagogorna, i de kristna som
i de judiska. Det var det galileiska Ge-nesaret och Bergspredikan ute på marken som gjorde att han likväl hängt
upp ett krucifix på väggen i köket; det var en skänk av en katolsk gäst på Krapperup, som kommit underfund
med det religiösa inslaget i hans natursvärmeri.

Andra gånger var det Kasparson som tog och som behöll ledningen i det ganska språksamma umgänget; och då
blev det att valsa efter regementsmusik. Sjösakerna fingo sitt hedersrum, ej utan ringaktande ord och åtbörder
mot den insjöliknande Skelderviken. Men möbelfacket och arkitekturen, ehuru i sig själva lika fredliga som
insjöar, de fördjupades till Ginnungagap av lika rang med Kattegatt och Nordsjön.

Helst i dessa hans egna fack hade Kasparson i ton och ord en fnösketorr men egendomligt besjälad saklighet som
ideligen fattade eld och brann långa stycken,54

och som piggade upp Kocken och för övrigt alltjämt föryngrade hans tankar även inom hans områden.

Ty arten var i ett fall lika hos båda: att gå till botten med sakerna, som allesammans bottnade i den från ovan av
regn och sol, liv och död befruktade jorden; och där, i samma jordmån, hade deras rötter en fränd-skapens



känning med varandra. Men ovan jord och särskilt uppe i luften bland de religiösa frågorna som oupphörligt
skymtade i de konstnärliga perspektiven, där var det en rätt flitig kalabalik som stundom blev elakartad.

De voro ense om många principiellt viktiga saker t. ex. att utsidan på Krapperups slott var »bra», varmed här
menades fullgod i betydelse av ståtlig enkelhet och anpassning i naturomgivningen där havets åsyn och
omedelbara närhet fordrade en enkel och allvarsam, tungt motståndskraftig struktur i stort och smått på ett hus
som stod mitt i gapet; och krönet var det väldigt höga, branta, mörknade tegeltaket, ett trovärdigt tecken på att i
det fästningslika huset fanns av ålder ett hem inbyggt. Det åttkantiga tornet som då fanns kvar ville Kasparson ha
bort, helst han trodde det vara en nyare tids »förbättring».

De samsades vidare i sådant som att även de gamla nötta möbler och bohagsting kunde vara »bra» som voro i sig
själva platt likgiltiga eller fula — blott man ej, frånsett rengöring och underhåll, putsade upp dem och på så sätt
tog bort den känning av mänsklighet som synbar nötning ger och som också ibland kan meddelas55

genom ett påfallande ålderdomligt utseende i och för sig.

Ja, det var nog så i det mesta att de kommo rätt bra överens, men känsloläget var ändå mycket olika.

Dit hörde att Kasparson snart sagt överallt i tillvaron tycktes med bittert nöje igenkänna: i bättre fall ett
Förgängelsens Frö av utomordentlig växtkraft; i sämre fall en Förödelsens Styggelse varur Fenrisulven och
Midgårdsormen när som helst torde sticka upp sina vidriga huvuden. Han vädrade tydligen ett Ragnarök vars
omfattning han dock ej antydde något närmare; men så mycket blev i alla fall klart att den stora världskraschen
skulle omfatta alla konster och hantverk jämte deras utövare.

Böcker t. ex. sysslade man ju inte mycket med i Arild på det sättet att man läste dem. Men som de i alla fall
tycktes stå nära konster eller hantverk, så var Kasparson ej den som släppte undan dem ändå. Vad i Herrans
namn, i alla fall, vad skulle det skrivas för då det blev bara kattskit om man jämförde med bibelns märgfulla
berättelser och de stora profeternas åskväderspoesi som inte alls behövde några vers?

Kokkonsten? Ja, i svaga stunder då Kasparson var en smula tagen av vänskap för Kocken och beundran för hans
konst och dess djupa underlag av naturkunnighet, så kom det något kort ord av starkt erkännande.

Men det var ungefär i form av att kokkonsten var det också slut med och att Emanuelson var världens sista56

kock i samma mening som ju Världens Sista Länstol fanns hos Kasparson.

Slut var det också med arkitekturen. Var byggdes det ett bra hus? Och hur började de inte fara fram med
smågårdar och stugor på landsbygden? Den som har sett hur det kan se ut uppe i landet! Brädskjul!

Började man inte till och med förgripa sig på de vackra skånska smågårdarna här och där, förgripa sig på dem
med den nya halvherraktiga hyvleribrädfodrin-gen? Från städerna, dessa tillhåll för den ruttna fördömelsen,
skulle brädfodringen snart sprida sig utomhus och inomhus och göra uthus, hemlighus av alltsammans !

Och möblerna — och »Angpiren» — och målad mahogny — och målad brons -— och bronserad gips!

Spöas och avrättas borde de, sådana där som skulle kunna med ord och åthävor avstyra spritt galna moder bland
småfolk, utan att göra det. Tror man att grevarna och baronerna i Skåne brydde sig om att fördärvet ryckte in i
deras eget Skåne? De kunde ha en ursäkt, men den var skamlig nog: att de för allt vad de kostat på sig inte
begrepo ett dyft av sammanhanget, inte orkade begripa att det var en folkröta som yttrade sig i sådant där, en röta
som kom från stadshålornas pack och skulle göra landsorten också till pack, pack utomhus och inomhus, pack i
klädsel, tankar, ord och gärningar och till slut göra hela landet till ett brädskjul för orenlighet, oredlighet och
osedlighet.

»I Sodoms Förstår», hojtade Kasparson i bittert all-57

var och slog näven skrällande i bordet, »du Gomorras folk, hör Jehovas ord — med grova spikar skall du bräd-
fodras» (diktade han vidare) »och hårt beslås — äkta mahogny skall vara din muns spis — och glödgad brons din
efterrätt!»



»Eller inbillade man sig kanske att folk blir bättre i stället för sämre? Nej du, Emanuelson», profeterade
Kasparson och lade handen tungt på Kockens huvud: »sådan din tankes länstol är, sådan är och blir du själv nu
och till evig tid — utom det att du kan bli ändå värre!»

Kocken tyckte inte om det där sista och tyckte allra minst om tillämpningen på honom själv och den van-vördiga
handpåläggningen. Han teg några sekunder men så hittade han något att nypa till den nya profeten med:

»På sätt och vis är du nog lik Esaias, men har du tänkt på det, Kasparson, att han kan ju ha varit en ganska liten
karl till kroppen, ungefär som jag till exempel, och med glasögon om det nu fanns sådana då för tiden — i alla
fall är det ingenting i bibeln som säger emot att han var en mera småväxt karl?»

»Dra' för fanders», sade Kasparson lågmält i allvarsam ton; det tycktes honom att hädelsens svavellåga skymtade
i Kockens ord och tankar i ämnet. *

»Hör du Kasparson», fortsatte Kocken, »vad jag ville säga var det att Esaias for ju efter rättfärdigheten men du
nöjer dig inte med mindre än obarmhärtigheten: och att du fordrar mer, det kan ju bero på att du är en70

större och grannare karl och att han hade mindre fordringar för att han var mindre?»

»Låt nu Esaias vara i fred», sade Kasparson i samma lågmälda ton som förut. Kocken hade verkligen skjutit fel:
snickaren var mera rädd om Esaias' utvärtes

människa än om sin egen både in- och utvärtes.

# #

*

Skiljaktigheterna i bekännelsen om möblernas och mänsklighetens framtid här på jorden bottnade givetvis i den
religiösa frågan.

Kasparson och Kocken voro här ense i en djup vördnad för många av profeten Esaias' ord. Men det var en
skillnad att Kocken, som i sitt sinne bodde vid Ge-nesarets sjö, trodde att profeterna numera hade fullkomnats ett
stycke framåt och att de skulle bli än vidare fullkomnade. Det var många saker som han hade sökt men inte
funnit i Gamla testamentet. En del fick han ju igen i det Nya, men också där trodde han att inte allting heller var
så alldeles färdigt och i ordning. Detta sista ville han dock ej anförtro åt Kasparson på något mera utförligt sätt.

Kasparson åter ville ha Gamla testamentets stora profeter kvar som de voro med hull och hår och vartenda hår,
orubbade och orubbliga, och det var Kockens tro att Kasparsons omedgörlighet här berodde på det att han
nödvändigt måste ha kvar en ordentligt svavlad fördömelse för Sodoms Förstår och Gomorras folk; och att
Kasparson inom vissa fack misstrodde vår milde59

religionsstiftares förmåga att skilja på fåren och getterna.

I själva verket visade Kasparson också då och då en dolsk ovilja mot krucifixet på väggen, och hans tal lydde att
kristendomen var blott en förflackning, en ömkligt sockrad popularisering av de stora profeternas ord — äsch!

Krucifixet var av traditionellt utseende men rätt stort; Kristusbilden återigen liten och gjord av vitt ben.

»Vill du ta bort det där krucifixet om jag gör dig ett nytt som är bättre?» frågade han vid ett tillfälle.

»Det beror ju på», menade Kocken dröjande men nyfiken. »Hur ska det nya bli då?»

»Det säger jag inte nu», svarade Kasparson. »Men det kan jag säga», fortsatte han dubbeltydigt, »att människan
på korset där är för liten — för att vara karl. Slå ut armarna på en människa så har du ett kors, det behövs inte
nå'n träställning.»

Wilhelm — för att nu tala om honom — han var för ung och för stark och sund, för vegetativt växande till kropp
och själ, för att höra med mer än högst ett halvt öra på religionstvisterna. Det hindrar ju ej att han fick i sig en hel
del av innehållet som i så fall automatiskt lagrades i någon gömma bakom hans dåvarande syn och hörsel.



Det var likväl ett ytfenomen i religionssakerna som gjorde honom mycket nyfiken och småningom kom honom
att i dem tro mera på Kocken.6o

Det var så att Kasparson hade sin tids folkliga skrockfullhet, som ju fanns hos ämbetsbröderna på sjön och i
fisket och som gick väl ihop med hans gammaltestamentliga vördnad för förbannelsen. Men skrocken
motverkades ju ett stycke av hans konstnärliga frigjordhet. Han försökte att i möjligaste mån tiga med sina
misstankar mot varjehanda dunkla förhållanden.

Kocken i sin tur hade nog ingenting alls emot att tro på varjehanda andar, tvärtom. Han var med på både stora
och små och bättre och sämre och hur många som helst, men han såg dem i en helt annan och ljusare färgskala.

Det tycktes honom vara det naturligaste i världen att snart sagt allt man såg hade ett personligt liv inom sig
liksom människan själv och kunde på något sätt tänka och känna, eftersom ju snart sagt allt kunde på något sätt
födas, leva och dö. Det där var för övrigt själva bottenstocken i Kockens ställning till djur- och växtvärlden
vilken syntes honom vara Guds rikes oskuldsfulla barndomsformer, friska och felfria fosterbarn som
förtroendefullt lämnats i människans vård. Och lika naturligt föreföll det honom att allt detta i tusen sorter
levande liv, de olika människorna inbegripna, skulle ömsesidigt pinas och plågas av okunnighet och råhet medan
man ännu var med varandra på vägen. Men det för allas väg gemensamma jnålet var ju också ett tillräckligt ljus
för alla, lika uppenbart och fullkomligt övertygande som solens makt att göra vår och sommar på jorden.

Han trodde således inte att andarna, om de som det61

påstods foro illa fram här och där, kunde vara stort värre att ha att göra med än t. ex. fulla matroser med
landpermission; eller värre än en del av grannarna som han fullt trodde om att vilja till kropp och själ förgöra
varandra här på jorden och sakta halstra varandra genom hela evigheten.

»Du är inte så god du heller, Kasparson, då du har fått lite i dig», sade Kocken en gång. »Jag tror säkert att
Torskkungen kan ha bättre ölsinne, fastän han är bara ett spöke, eller också att han är nykter jämt och samt.»

Kasparson teg, men såg mörk ut och gick snart sin väg för den gången.

Ämnet var nämligen mera ömtåligt än Kocken visste av. Men Wilhelm visste det.

Saken var den att Kasparson trots all vänskap för Kocken och trevnad i hans hus hade sedan flera år tillbaka på
något sätt fått misstankar om Kockens förhållande till torsken. Och från och med det att Kocken satte in sina
pengar i båtlaget hade det också faktiskt visat sig en märkvärdig tur i torskfisket, med små nyckfulla, tvära
avbrott då och då som tycktes betydelsefulla än i det ena än i det andra sammanhanget. Därtill kom något även
om sillen, särskilt »Kullasillen»: från 1807 hade det varit en kollossal nedgång i sillfisket på hela kusten, men
från 1825 — året för Kockens bosättning vid Skelderviken — hade det gått uppåt något igen; och just vad
Kullasillen angick hade uppgången stigit för vart år. Kockens evangeliska tankar om62

en återlösning även för djur och växter tycktes ägnade att svepa in dessa frågor om fisket i ett kanske avsiktligt
dunkel, som ryckvis gav Kasparson intryck av en enda stor och mystisk vidrighet. Kasparson teg i ämnet då
Kocken var närvarande, men någon gång då askesen vek för onykterheten hade han varit bra nära att på
misstankar klämma till Emanuelson mellan hornen, och det ordentligt med liv och lust.

För Wilhelm och för båtlaget teg han emellertid inte, och detta hade två följder. Den ena var att man visligt
aktade sig för att säga upp Kockens pengar; man betalte ut den svinaktiga räntan under en och annan lågmäld
svordom som av ett par söderut beresta bolagsmän samtidigt utplånades med korstecken. Den andra följden var
att Wilhelm, som inte kunde komma sig för att tro på Torskkungen, efter hand började anse Kasparson vara
underlägsen Kocken i religionssakerna.

Det var ockerräntans utbetalande som i sin tur hade till följd att Kasparson inte betalade något hos Kocken för
mathållningen. Kasparson vacklade i sinnet mellan sina ovannämnda mörka misstankar och sin mera godmodiga
benägenhet för att frikänna Kocken från oredligt förhållande till andevärlden. Men i detta vacklande var det en
sak som stod fast: att om Kocken var skyldig, så var det ett allt för satans skoj att han också skulle få ensam



behålla förtjänsten, som han kunde bli av med när som helst om Kasparson bara ville tala litet med båtlaget på
annat sätt än han brukade göra. Och där-63

för blev det så att det var Kasparson som tog förtjänsten genom att ej betala för sig, och att det var det övriga
båtlaget som fick hålla den goda maten åt de båda religionsfilosoferna och deras skyddsling Wilhelm.IX.

Ett brev från Växjö.

Under senare hälften av sommaren 1833 inträffade något alldeles nytt vid det konstfilosofiska middagsbordet i
Arild: Kocken fick en inackordering för två veckor.

Och fastän det var en märklig äldre man som Kocken hört talas om på Krapperup många gånger, så ville
inackorderingen att Kasparson och Wilhelm skulle vara kvar i maten som förut, och ville att det skulle talas om
så litet som möjligt vem han var, ty han önskade inte få några besök.

Det var Biskopen i Växjö. Han kom från badorten Karlsbad i Tyskland där han utan framgång sökt bot för
gallsten eller något sådant. Han var sämre på hemvägen än då han for dit, och särskilt var humöret mycket
nedsatt. I Hälsingborg hade han träffat Krappe-rupsbaronen, och samma dag på kvällen kom en av den
friherrliga familjen på besök hos Kocken och talte med honom en stund; och dagen därpå kom Biskopen själv.
Han tog rummet i besittning och Kocken flyttade till soffan i köket utanför.65

Kocken hade hört att Biskopen skulle vara lite tokig numera, men det märktes ej något av, om man inte räknar dit
att han ett par tre gånger under tvåveckorsvistelsen stängde in sig och ville ha maten inburen, och att han
stundtals ibland blev dyster och gick ut ensam långa vägar.

Annars var han den sällskapligaste och trevligaste herreman Kocken någonsin råkat på under sin tid; och
Kasparson tyckte ungefär detsamma.

Det var som om de hade känt honom sedan barndomen, och ingenting behövde ändras i deras vanor: samspråket i
de gamla kända ämnena blev tvärtom livligare än någonsin, och de eljest en och annan gång bittra tonfallen voro
borta så länge Biskopen var kvar. Kocken föreläste om djur och växter, om matlagning och om profeternas
evangeliska fullbordan; Kasparson uppehöll med oförminskad kraft sin vältaliga professur i möbelfacket,
arkitekturen, sjösakerna och de stora profeternas oförfalskade förbannelser; och Wilhelm trivdes och började
språka han också, vilket senare inte var så vanligt annars.

Biskopen var med på sjön ibland medan Kocken satt kvar hemma; och det var inte bara på Skelderviken utan en
gång också en tur på två dygn ut till ett av fiskgrunden i Kattegatt.

Det var för matlaget och framför allt för Kocken ganska ledsamt att han inte kunde förlänga sin vistelse. Han
skulle hem till ett prästmöte i Växjö stift.

Sista dagen, medan Kocken och Biskopen voro ensam-
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ma en stund på förmiddagen, gav Kocken sin gäst ett förtroende som han ej givit någon annan människa förut
annat än antydningsvis åt Wilhelm: han berättade i stapplande ord sitt nuvarande livs stora sorg, ej sorgen över
hustruns död ty den hade ej dödens färg, utan en annan olycka som kommit över honom sedan han blivit ensam
och som hängde i taket likt en svart hotelse.

Kocken var starkt upprörd. Vi tillåta oss försöket att i några få korta ord ge en föreställning om hans hackiga,
tårögda och märkvärdiga berättelse:

Han kunde säga att tillgivenheten för djur var en sak som kanske mer än mycket annat hade gjort att han och
hans hustru hade hållit så bra ihop i alla år, och det fastän hon var flera år äldre än han till och med. Hon hade
alltid förstått det där, och alla djur hyllade sig till henne. Men sedan hustrun dött och han då gått ut oftare och
oftare för att se på sina gamla vänner rådjuren, så hade han börjat få fast sina tankar i djurkropparna, i bringor
och lårstekar, kotletter och nj ur-stekar och så vidare, på ett sätt som ju att börja med var bara retsamt men senare



så småningom blev ohyggligt. Och det slutade med att vad han såg för sig både ute och inne, och utan vila måste
tänka på, var en blodig styckning av djuren, utförd med en sådan omsorg och tankeansträngning, att han kom i
stark svettning på en liten stund. Ibland tyckte han det där var bara dumheter, ibland blev han förtvivlad och
tyckte sig ideligen höra profeten Esaias' ord: »renen eder från eder orenlighet, edra händer äro fidla av blod».6;

Och däremellan var hela naturen med sina djur och växter vissnad och död; han såg bara den direkta
matnyttigheten och sådant.

En mycket svår dag — fortsatte han hackande och ytterligen förläget — en mycket svår dag hade han sett ett par
av sina höns i plockat tillstånd springa omkring på gården.

Då hade han blivit på allvar förskräckt för sitt sinnestillstånd och gått och frågat Kasparson om inte han ville
inackordera sig och Wilhelm i maten mot en billig ersättning, så att det blev lite sällskap. Det var ungefär tre
månader efter hustruns död. Och sedan dess hade det blivit ofantligt mycket bättre; men riktigt bra hade det ändå
aldrig blivit. Så gott som var dag hade han någon stund att stå ut med det där.

Nå, det fick ju gå, men nu var saken den att Kasparson och Wilhelm kunde ge sig av när som helst. Wilhelm var
ju stora karlen redan, och skulle väl ut och se sig om, och Kasparson blev argare och argare i möbelfacket och ett
tu tre tog han sig nog hyra på ett fartyg och gav sig av till världens ände.

När som helst väntade sig Emanuelson därför att mörkret skulle komma över honom igen: när som helst blev han
ensam igen, och när som helst skulle hans svåra stunder återigen förvandlas från stunder till hela dagar och hela
nätter. Han vädjade till Biskopens lärdom och siaregåva att säga honom något ord i hans stora svårighet?

Och i mest möjligt grannlaga former försökte Koc-68

ken även uttrycka sitt förtroende för Biskopen som rent av specialist? — ty det hade ju sagts av alla att Biskopen
själv hade tidtals varit lite besynnerlig? — men nu var det ju alldeles tydligt att Biskopen var botad!?

I förbigående antydde Kocken också sin lilla rent världsliga förargelse över den förlust i pengar han gjorde på
Kasparson och Wilhelm. Ty krävde han Kasparson så kunde det väl hända att Kasparson betalte; men då gav han
sig nog också av med detsamma!

Under Kockens berättelse blev Biskopen mycket allvarsam, ehuruväl klagomålet över bristande likvid från
Kasparson ej kunde göra något djupare intryck; ty att det var båtlaget och inte Kocken som satt emellan i
betalningsfrågan, därom var Biskopen i förväg grundligt underrättad genom Kasparsons öppenhjärtighet i den
delen av ämnet: en åttondel i bankskutan och en årlig åttondel i storfisket — som vederlag för tvåtusen riksdaler
riksgälds: femti procents ränta. Kocken var ju egentligen en liten fullväxt ockrare!

Biskopen reste på sig och sade allvarsamt och mycket vänligt:

»Det där är en sak, som ordentligt har gått mig till hjärtat, Emanuelson. Den måste jag få tänka på under
hemresan. Och jag lovar Emanuelson att bland det första jag gör då jag kommer hem, det blir att skriva till
Emanuelson om det där så gott jag kan. Emanuelson har nog sett hur jag har trivts här: var säker på att jag inte är
otacksam — jag kommer att försöka det69

bästa jag kan att skriva något som kan bli åtminstone till någon liten nytta!»

Kocken blev mycket nöjd och den märkliga främlingen reste sin väg.

I början av september samma år ankom följande brev:

Östrabo per Växjö den 28 augusti 1833.

Käre Mästerkock!

Låt oss nu först tala om den saken som är av vikt! Men låt det stanna oss emellan, det är onödigt att visa mitt
brev i den delen för Kasparson: han bör ej få se oss då vi smyga omkring Kunskapens träd i Nya testamentets
lustgård, ty hasteligen skulle han då komma över oss med bart huggande förbannelser.



Kära vän Emanuelson! Saken förhåller sig så här:

Dina höns, de äro som du ju så väl vet det själv, Guds barn även de och ha ett liv i det lekamliga och ett liv i
anden. För att ej tala om dina rådjur! Medan du, enligt ditt yrkes kallelse, har ofta nog med dina händer plockat
fjädrarna av hönsen, så har du med din ande sökt deras ande: och den som söker han finner. Men därunder
överskuggades du av tröttheten: aftonen kom. Du är trött, käre Mästerkock, du orkar ej alltid söka och finna vad
du fann förut hos dina vänner djuren; men dina händer de plocka på i sitt gamla hantverk och kunna ej alltid
hejda sig — det är också en trötthet. Men det är ju blott en liten tid — och du ser dem åter!, som du såg dem
förut. Tänk på det! Tänk på det att7°

du alltjämt har sökt efter anden, att du har funnit den, och att den finns alltjämt och väntar just på dig, väntar på
att din lilla synvilla skall skingra sig — genom några veckors god sömn här i livet, eller genom vaknandet i
döden.

Andarna leva — var viss på det min käre vän — och de förskingras ej och tyna ej av hur vi än plocka på dem. Låt
oss säga envar till sina rådjur och höns detsamma som vi i sanning böra säga till varandra då det är som bäst och
vi se varandra ansikte mot ansikte: Av jord är du kommen — jord skall du åter varda — Gud, din förlossare,
skall dig uppväcka på den yttersta dagen! Där har du en poesi som ingen kan plocka sönder!

Och för att du må kunna över dina vänner djuren uttala denna fromma besvärjelse med all den kraft som finns
inom dig och som i själva verket är mycket stor •— så vill jag råda dig att just då tänka på det kristna kors som
vår vän Kasparson håller på med. Han är hedning, men det han denna gången menar är i alla fall: att korset växer
ut inifrån och blir större och större, men du växer samtidigt och för den växten finns inga gränser — prisa
Givaren av denna gåva, prisa Den som ger växten och som skall ge blomningen och som vet

att sörja för frukterna.

* #

*

Nu till andra saker.

Säg till Kasparson att han, så vitt på min röst beror, kan anse sig utnämnd till Domkyrkoöversnickare i Växjö
utan lön — ty pengar är det ont om här som överallt83

— men med fri skjuts till Växjö för en inspektion av kyrkan, fritt vivre hos mig och betalt enligt blivande räkning
om han kan hitta på något att rusta upp, varvid han hos mig även kan räkna på en biträdande poetisk rikedom i
uppfinningsgåvan. Säg honom att han kan gärna komma på slädföret i vinter.

Gode Mästerkock! För att i någon mån stärka dina evangeliska försvarsverk mot Snickarens stormlöpningar vill
jag säga dig något som jag har fått reda på i mina böcker nu efter hemkomsten och som jag vet skall glädja dig:
den forna Genesarets sjö eller s. k. Galile-iska havet, som ju än i dag finns oförminskat i behåll, den är ju
visserligen en insjö, men den är fullt två svenska mil lång och fullt en svensk mil bred. Det förefaller mig som om
dessa mått skulle passa ganska bra även på Skelderviken? Och därförutom innehålla skrifterna även att trakten
kring sjön väl numera är ödslig, men fordom var av stor naturskönhet; och att Galileen, i synnerhet kring
Genesaret, då var flitigt odlat och tätt befolkat. — Det är ju fara värt att Kasparson gör följande inkast: trakten
har dött ut sedan den blivit översockrad av kristendomen. Men skulle han vidhålla en sådan okristlig villfarelse
vid ankomsten till Växjö, så nödgas jag tillika med Domkapitlet omvända honom därifrån genom mindre
innerlighet i nitet för reparationerna i Domkyrkan.

Hälsa Wilhelm att jag alltid skall tänka också på honom då jag, som ofta kommer att ske, minnes att under min
svåra sjukdomstid hade jag två veckors vila i ren luft7 2

vid Skelderviken, ren luft ute och inne. Säg honom att han kan försöka vända sig till min skröpliga hjälp om han
någon gång kommer i trångmål, men säg honom också från mig: att han har ett stor ansvar — ty han har haft ett



gott hem! Och med de orden slutar jag här, uttalande över Eder alla tre Välsignelsen med all den kraft en
bedrövad biskop i Växjö kan meddela på så långt avstånd!

Eder redligt tillgivne Es. Tegnér.

* # *

Efter Biskopens avresa från Arild hade ur Kockens gömmor »Fritiofs Saga» kommenderats fram av Kasparson,
ehuru han tidigare förbjudit bl. a. denna lektyr.

Då brevet kom och Kasparson fått del av vad han däri skulle få läsa, så var det ju tydligt att han var mycket nöjd
och belåten. Men Förgängelsens Frö ville han ej svika; den omutliga kritiken fick sitt:

»Varför har han skrivit 'Fritiofs Saga' i tjugufyra sånger, då det är bara högst nio som kan läsas? Medges ju att
några av de där nio är nog på mer än ett sätt —men varför har han inte låtit det vara nog med dem då?» !

»Men hör du Kasparson», invände Kocken, »hur många av dina egna snickerier är det som du kan ge betyg åt?
Hur är det med dina 'guéridoner' och förgyllda pelare i Engelholm?»

»Engelholm hör inte hit», förklarade Kasparson.73

»Men humör var det på karlen i alla fall, han skulle ha dugt till sjöman om han hade fått börja i tid. I vinter far
jag säkert till Växjö och ser på kyrkan.»

Och sedan talade man dagligen om Biskopen en veckas tid, men då hände något nytt, som förstummade dessa
samtal och gjorde nytt kapitel och satte punkt och slut för samvaron och hinder för Växjöresan.IX.

Punkt och slut.

En för årstiden ganska varm natt, en vecka senare, hade Kasparson en dröm som både i huvuddrag och åtskilliga
enskildheter satt kvar i minnet och humöret påföljande morgon. Han såg glåmig ut hela dagen, hördes retlig på
alla sätt, antydde knapphändigt att något större sattyg kunde tväntas oförtövat, men sade för resten ingenting.

På kvällen berättade han emellertid händelsen för Wilhelm då de gingo hem från Kockens gård.

Han hade drömt ungefär följande.

Tätt utefter väggarna först utanpå huset, sedan också invändigt i verkstaden, sist även i sovrummet hade han hört
knackningar och slag som småningom ordnade sig i rader än nedifrån och uppåt än uppifrån och nedåt och
slutligen stegrades till en orkester av dundrande hammarslag, liksom omen mångfald spökgesäller samtidigt
sysslat med brädfodring av hela huset både utan och innan. Ännu såg han ingenting. Men i ett nu slu-75

tade hamrandet med ett otäckt flatskratt som tycktes komma från verkstaden. Kasparson sprang upp ur sängen
och fram till dörröppningen. Ingen fanns i verkstaden, som låg i klar månbelysning. Men som han stod där, fick
han se något röra sig bakom en stol i en skum vrå och hörde därifrån ett sakta fnissande. Han sprang dit och gav
ankomstsignal med en spark. Men det var ingen där. Det som rört sig fanns emellertid, ty det spreds nu under
mångstämmiga flatskratt utefter och uppåt väggarna: det var ett helt skuggspel av större och mindre mänskliga
skepnader, likt rörliga kolteckningar som fyllde väggytorna, det ena lagret utanpå det andra; han såg dem så
småningom fler och fler, och de voro oräkneliga.

»Håll tyst här!» ropade Kasparson för att säga-något. — Det gemena gapandet tystnade då, men under
fnissningar likt prasslet i en stor sjövass, ordnade sig hela sällskapet på några ögonblick i rader som
amfiteatraliskt sköto upp över varandra från golv till tak, och som skenbart gåvo ett djupt perspektiv: oförskämt
skenbart, ty väggen syntes likafullt tvärs igenom hela denna sky av vittnen. Kasparson spottade mitt i högen —
effekten blev kiknande fnissningar runtom. Ett tu tre hade var och en sin tidning i handen och pincené på näsan;
alla sågo några sekunder i tidningen och därifrån på Världens Sista Länstol som fanns i rummet. Därvid brister
det lös ett flatskratt som lyfter taket av huset ett litet stycke, och De Oräkneliga försvinna ut i det fria.76

Mera var det ej, men det var tänkvärt att Kasparson på morgonen funnit skrubbsår på högra foten och att



Wilhelm sade sig ha hört buller under natten fast han ej sett efter vad det var.

Kasparson och Wilhelm skildes åt, ty Kasparson lade sig denna gång att sova påklädd ute, nere på sjöstranden.

Men ej heller den natten blev lugn.

Nu också började det med hammarslag, som denna gång intonerade en brädfodring av hela Skelderviken, vilken
raskt betäcktes med ett landfast golv. Men dettas gärningsmän läto ej se sig. Bäst det var hörde Kasparson ett
slammer uppåt land, vände på huvudet och fick se Världens Sista Länstol, hög, stor och värdig, komma rullande
på sina mässingstrissor, utför backen från gården, sträckande armarna framför sig som den gamle blinde Harald
Hildetand då han med ett slagsvärd i vardera handen åkte in i Bråvallaslaget. Kämpen Ubbe var med honom: en
väldig gammal björkstock från verkstaden, som skuttade fram på sina stympade masurrötter; jord och stenar yrde
ikring honom och snett uppåt sträckte han hotande den grova, ett par alnar långa gren som för sin användbarhet
hade sparats då Ubbe blev fälld och skalad och hemkörd från skogen. Efter detta par följde med tunga hopp ett
flertal, som det tycktes alla övriga virkesklamparna från verkstaden av inhemsk växt: björk, bok, furu och andra.
De bildade en oregelbunden svinfylking med sina främste i spetsen.77

Fylkingen var icke stor, och på strandbrädden, vid infallet på Skelderviken dansbana, hälsades den utifrån av ett
milsbrett flatskratt, efterföljt av ett fnissande prassel i oräkneliga tidningar. Men Hildetand och Ubbe och deras
följe satte i väg i en rasande fart mitt på hela gårdagssällskapet som i ett nu fanns tillstädes därute med någon
slags möbelutställning, och det blev en våldsamt knastrande karambolage, insvept i ett moln av tidningar,
spökgesäller och järntrådsstolar; men det var som att fara in i ett garnnystan, det blev tätare och tätare —
Kasparson svettades där han låg fastväxt vid marken, han lyckades rusa upp, och han vaknade då han kommit ut i
vattnet till knäna.

Det var vid fyratiden. Han gick direkt till Kocken, väckte honom och yttrade: »Nu är fan lös! Du får ta hand om
mina grejor här och sälja vad du kan och skicka pengar till mig sedan någon gång. Jag tar Wilhelm med mig idag
och seglar till Göteborg.»

Emanuelson fick på sig ett plagg och satte sig på en stol. Hans därnäst första idé var att sätta på kaffe; så
småningom fick han verkligen ur Kasparson några antydningar om vad som stod på. Kocken klädde nu strax på
sig och sökte upp Wilhelm. Av honom fick han reda på en del mera.

Han försökte tala förnuft med Kasparson men Snickaren var obeveklig. Han hade redan gjort upp med tre man av
båtlaget att följa till Göteborg och segla skutan tillbaka igen. Kasparson hade framtiden redan klar för både sig
och Wilhelm; själv skulle han i Göteborg eller78

London ta hyra som skeppstimmerman på en Ostindie-farare. Ät Wilhelm skulle han skaffa plats genom någon
av sina bekanta bland Göteborgsköpmännen.

»Var inte orolig för Wilhelm du», lugnade han Kocken. »Han reder sig nog. Tyskarna, som ligger här på viken
och är fulla i sjutton som aldrig den, dem får ju Wilhelm att köpa av oss vad helvetes avfall som helst. De vill
alltid helst tala med 'ten schtåre lille Wilhelm!' Den blir köpman, var säker på det!»

Väl inte samma dag men två dagar senare bar det också iväg.

Avskedet från Kasparson var svårt nog för Kocken, men från Wilhelm var det ändå värre, och att ingendera hade
egentligen något att säga var allra värst.

Kocken gick hit och dit i köket och rummet och funderade vad han skulle hitta på som bäst att ge Wilhelm:
tjugufem Rdr skulle han ha, men vidare? Han fick Biskopens brev och en av Kockens hustru efterlämnad brosch,
gjord av ett stort spanskt silvermynt, förgyllt och med filigransarbete fastlött runt omkring.

Emanuelson hade blivit en smula gråtmild från och med den tiden han började sin skåpsupning, och fast det var
mitt på förmiddagen då det bar av för hans båda vänner, så gick han ej med till båtbryggan utan stannade kvar
hemma i köket.



Han stod där en god stund hopsjunken i tankar, gick så till ett fönster, och rakt i norr, mot Hallands Väderö, fick
han syn på bankskutan. I aktern kunde79

han ännu urskilja Kaspar sons raka figur, stående, med styrstången mellan fötterna, som han ofta brukade.

Det ännu ofullbordade manshöga kristna korset hade Kasparson tagit med sig i båten.

Hur det var rätade Emanuelson på sig.

»Han var en snickare!» tänkte han i djup bröstton, och tog en liten konjak, rätt liten.

Och si! — den var ganska god. Det var en vacker dag. Emanuelson gick ut i trädgården och satte sig på sin bästa
bänk. Han såg ut över Skelderviken, Ge-nesarets sjö. Och nöjd och rörd, med ett asplövs lätta darrning, såg han
över mot den andra stranden.TREDJE STYCKET: KVINNAN TAR PLATS.

XI.

Fågeln på grenen.

Alltså hade Wilhelm blivit skild från barndomens Arildsläge, och under några veckors väntan som utkörar-
biträde hos en fiskgrossör i Göteborg vilken lovat skaffa en bra plats, hade han bl. a. sett Kasparson gå ombord
till London. Kort därefter fick Wilhelm mycket riktigt en plats. Det var långt uppe i landet, i den stad och den
affär där vi funno honom vara kvar trettiotvå år senare, enligt de första kapitlen av vår berättelse.

Efter tio år, 1843, finna vi Wilhelm vara 26 år och för tillfället stående på gatan utanför sin principal Borgaren
och Fiskhandlaren Johansons gård klockan halvåttatiden på kvällen, halvvägs mellan bodtrappan och torget.

Bakom sig hade han den stängda boden, framför sig det nästan utdöda stora torget, omkring sig hade han
vårluften i slutet av maj och inom sig hade han en stor tillfredsställelse och en outrotlig ledsamhet.93

Den stora tillfredsställelsen var en enkel in- och utandning, sådan den kan kännas för den som har gjort en mans
dagsverke några gånger om på en och samma dag, för den som har lyckan att efter detta ej känna trötthet utan
blott en lugn oberördhet, en lidelsefri benägenhet att låta världen ha sin gång utan att för i dag vidare blanda sig i
den saken; för den som vet med sig att av nattens minst tio timmar äro fyra fullt nog att sova på. Han erfor den
mer än kungliga friheten i valet mellan att gå hem och lägga sig eller gå bort en mil till någon av grannsocknarna
för att hälsa på bekanta och ro gäddrag ett par timmar på morgonkröken — det var ej någon ansträngning och
gav ej några efterkänningar dagen därpå.

Men outrotlig som hans hälsa var också hans åkomma, osynlig som en gastkramning men noga följande vart
andedrag då han stod i valet mellan hem och bort. Han hade sedan fyra, fem år ett eget hem men det var
ohjälpligt och blev ej bättre vare sig han gick bort eller hem.

Han hade blivit stående på gatan och hans tveksamhet doldes av att han såg utåt torget och rökte på en cigarr.

Gatan var ful, torget var fult, staden var ful — »brädskjul!» skulle Kasparson ha sagt, men vad gjorde det
egentligen för Wilhelm som hade ben att gå på och hade bekanta i varenda gård ute på bondlandet, bondlandet
där vartenda hemman hade mera reson och trev-
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nad i sig än hela residensstaden med alla dess stånd och klasser.

Staden var ful och tråkig, men det gjorde ingenting. Hans hustru — eller fästmö — hon var vacker som hin håles
systrar och munter också, men ändå var det mera hennes än den fula stadens fel eller förtjänst att han stod och
tänkte sig landsbygden runt omkring — helst en mil utåt eller längre — som en åt alla håll lika inbjudande,
brokigt grönskande rundmålning, vimlande av hyggligt folk, vackra flickor, redbara nötkreatur, beskedliga
fårskockar, med beröm godkända fiskafängen och med utmärkt beröm godkända nattläger i hagarna.

Men på samma gång hade varje utflykt, då den blev av, ett tycke av rymning från en outredd sak, från ett gement
och bedrövligt spektakel vari han hade en huvudroll vilken måste utföras eller slutföras som tycktes lika omöjligt



båda delarna. Och han blev vanligen hemma för att än vidare vända på denna omöjlighet, som han ej ville tro på.

Gatan var öde och tom, men det var något som kom honom att hastigt vända huvudet åt vänster fastän ej ett ljud
hördes.

Vad han fick se var helt enkelt ett öppet fönster i frontespisrummet en trappa upp hos principalen, och ett stort
grant exemplar av den småborgerliga krukväxten Pelargonium som fyllde ena fönsterhalvan med sitt gallerverk
av nyckfullt tillkrånglade grenar, sina dagg-kåpsblad i alla storlekar och sina röd- och vitbrokiga83

stora blommor av tunt porslin; men i gallerverket såg han två mörka punkter av mera intresse, det var två ögon
som tycktes säga varken ett eller annat på något känt ögonspråk, men som spände hans uppmärksamhet ungefär
som någon gång då han ute i skogen råkat få se en fågel sitta kvar på en låg gren och se på honom, vicka på
huvudet åt ena och andra hållet, tveksamt hoppa fram ett steg, men så om ett ögonblick lyfta och ge sig av. Det
sista var just vad Pelargoniifågeln tycktes ämna göra, men hon ändrade sig, gick fram i fönsteröppningen vid
sidan om sitt träd och neg.

»Se Märta, är hon uppe så här dags då barna går och lägger sig?» sade Wilhelm faderligt. Det var principalens
femtonåriga dotter.

Hon svarade som vanligt ingenting på en så föga saklig fråga, men hon stod kvar och såg ut ungefär som hon
nyss blivit upptäckt och utställd i en avdelning för fullvuxna.

Fullvuxen fullt ut var hon verkligen också, det råkade Wilhelm se tydligt för första gången just nu, om det nu var
för den nya bomullsklänningen eller att hon gått i blom först i kväll.

Det var en ganska vacker flicka med ett allvarsamt men friskt och vaket utseende, mörklagd med tjockt
brunskiftande hår slätkammat över pannan och i massiva flätor upptornat i nacken. Hon såg fundersam ut, och
det stack av på något sätt mot det påfallande »karltycke», som i all stillsamhet präglade den unga flickan.84

»Nå, tycker Märta jag skall ro ut en mil i kväll och lägga långrev åt Torsångshållet», funderade Wilhelm.

Märta svarade fortfarande ingenting men såg fullt vaken ut och godkände tydligen samtalets gång.

»Ja, kanhända inte ändå, jag tror jag spar tills i morgon och far ut ett par timmar tidigare ifall det går för
affärerna», fortsatte Wilhelm. »Och då ska jag skicka in till Märta med den minsta gäddan jag får.»

Märta godkände nu detta med ett småleende.

»Ja, god natt då Märta, sov gott!»

»God natt, sov gott själv Wilhelm», genmälte Märta och neg något litet.

Wilhelm gick vidare framåt gatan.

Han hade kommit att tänka på Märtas far »gubben» Johanson, hans principal, som ju för övrigt inte alls var
någon gubbe efter åldern; han var knappt mer än femtio år.

Men oduglig var han, och på sin tid hade Wilhelm småningom retat upp sig över honom till den grad att han inte
tålde se »gubben» inne i affären. Till slut hade han också efter hand lyckats alldeles titta ut honom därifrån, det
var för ett par år sedan. Gubben syntes nästan aldrig till mera.

Han fick vad han behövde i poster på femhundra i taget.

Några få gånger om året gick Wilhelm in och gjorde reda för ställningen i några korta ord och det utan att85

ens ta en bok eller ett papper med sig. Det var ett lättvindigt slags redovisning, men den som vid dessa tillfällen
syntes besvärad var likväl ej Wilhelm utan gubben Johanson, han såg ut som han vore skyldig till vanvördnaden
att ha föranlett sin egen fader och målsman att göra reda för det blivande arvet.

Gubben var helt enkelt en förbannad lort inne i affären och dugde till ingenting.

Han hade inga idéer av något slag, och det kunde ju så vara, han kunde ju ha fått gå på i de gamla gängorna och



det hade gått ändå, men de gamla gängorna rostade för honom, allting skulle ha rostat under hans händer om inte
konkurrenterna hade varit ungefär lika kravliga som han själv.

Det var inte så att han var för redbar som köpman, visst inte, han hade knappt tilltro till någon annan handelsvinst
än den som småstals på sorter och mått och vikt i lilla diverset, så som han blivit upplärd i sin ungdom.

Han var inte intresserad av hela saken, däri satt det. Förstånd hade han, men vad räckte det till?

Framgången betydde ingenting för honom. Han var nöjd bara han hade vad han behövde för tillfället, och då han
var nöjd gjorde han inte en tiondel av vad han borde göra, han saktade av tills han fick fart igen av svårigheterna
som voro ideliga första tiden Wilhelm var där.

Noga taget var det ju sà att det var Wilhelm själv86

som hade förstört honom genom att rycka upp affären, gubben var ojämförligt bättre strax i början. Före
Wilhelms tid hade han nog levat och verkat egentligen på sitt affärstrassel som han hade att göra utväg för snart
sagt var dag. Han hade haft piskan över sig och då hade han kunnat arbeta, men släppt av igen samma dag han
inte längre kände snärten. Och samma dag han inte kände den så glömde han den också. Det var en förbannad
människa att kunna glömma! Gu' vet om han inte när allt kom omkring var en satans karl med krafter som en
oxe, fastän han inte hade kommit på sin rätta plats!

Gubben hade lagt sig till med ett hjärtfel som han tycktes kunna ha eller inte ha alltefter som det passade sig.
Blev det fråga om affärer hade han hjärtfel och kunde knappt gå och stå. Var frun på dåligt humör fick han också
hjärtfel. Men om frun höll sig hygglig — det var nog inte många veckor på året — och helst om hon var borta
någon dag och gubben var ensam hemma med Märta, som han tyckte om, då hade han inte hjärtfel utan var nyter
och pigg som en abborre. Trädgårdsmästare skulle han ha blivit, det förstod han sig på, eller kanske
vetenskapsman av något slag, och bättre gift skulle han ha blivit så hade han kanske aldrig fått sina inbillningar.

Gubben var en lort och en förbannat hygglig karl, den enda stadsbo som Wilhelm någon gång gick in till utan
ärende.

Sedan många år hade ju Wilhelm funderat på att bestjäla gubben på hans affär, givetvis i fullt lagliga for-87

mer. Det hade t. ex. bara varit att säga: nu köper jag det hela för bokvärdet med tio procent förhöjning och på
vissa års kredit utan borgen <— eller också slutar jag genast här, börjar på egen hand och tar kundkretsen med
mig — jag har kredit i så fall var jag vill; då får herr Johanson stänga och realisera med allra minst 25 procent
förlust i genomsnitt.

Gubben kom sig ju inte för ens med så pass mycket att självmant öka på Wilhelms lön som det borde vara undan
för undan, utan det måste han själv säga till om. Ännu mindre kom han sig för med att i tid erbjuda kompaniskap.

Wilhelms tilltänkta kraftåtgärd hade likväl ej blivit av men han hade inte avstått från tanken utan blott skjutit
undan den tillsvidare.

För tre år sedan då gubben ännu var kvar i bodkammaren och retade Wilhelm genom sin mattighet, så hade
sinnet runnit på Wilhelm en gång och han sade helt burdus till gubben — det var mitt i löpande kvartal och utan
anknytning till något som helst ämne för dagen: nu får herr Johanson ge mig en revers på tiotusen som
lönetillägg för den gångna tiden, jag vet att jag har gjort nytta för mig här — och med det är det ändå ingenting
bestämt för framtiden.

Men gubben var lika matt, eller om han var full i sjutton, han skrev ut reversen med detsamma och avstyrde
därmed varje meningsutbyte. Men han såg mycket ledsen ut.

Emellertid, det var nog ändå verklighet med det där88

hjärtfelet. Man fick ju lov att tro något på vad doktorn sade och det var att gubben hade försämrats hastigt på
sista året. Det syntes ju för övrigt — skötsam var han ju alltid i sitt privata liv — och det måste vara en sjukdom
som tog på honom som han nu såg ut.



Det var bäst att göra upp med honom på något sätt, i tid, nu strax i dagarna så var det gjort. Stärbhuset blev
annars omöjligt att handskas med utan att ta ifrån dem alltsammans ända till och med processpengarna, frun var
omöjlig, ingen slags uppgörelse var tänkbar med henne, hela affären skulle trätas sönder. Gubben var nu
bufferten som hon fick stånga på. Dog han så måste hon ur huset liksom hon redan nu var portför-bjuden i
butiken. Hon hade inte fått stryk i tid, och Wilhelm hade ingen lust att ge henne vad hon i den vägen behövde.

Det var egentligen synd om Märta — ingen karl som det var något bevänt med kunde gifta sig till en sådan
svärmor. Det var gubben som själv hade dragit upp och ansat Pelargonierna och en hel del annat i hemmet och
gjort det någorlunda beboeligt för ett barn. Och möjligen för dessa eller andra mildrande omständigheter beslöt
Wilhelm just nu i kväll, mitt på gatan, att i morgon dag skulle följande korta kontrakt utväxlas mellan honom och
gubben Johanson:

Affären med fast och löst övertages av Wilhelm Åbergson på följande villkor:

i) Tillträde tre år härefter, eller vid undertecknad Johansons dödsfall om detta inträffar tidigare.89

2) Som köpeskilling betalas rätta bokvärdet utan nya avskrivningar men med femton procent förhöjning;
skulderna avdragas; köpeskillingen skall utgöra minst 75,000 Rdr Rglds netto.

3) Köpeskillingen erlägges på fem år från tillträdet med en femtedel varje år; utan borgen men med sex procent
ränta.

På 75,000 ungefär skulle saken ställa sig som det var nu, och det kunde vara lagom — varenda skilling var
införtjänad och hopsparad på Wilhelms tid. Och om tre år kunde lösesumman gå över hundratusen.

Wilhelm var nu kommen ända till porten för sin förhyrda lilla trerumsgård, den yttersta i norra ändan av staden,
och han gick in just som åttaringningen hördes från båda kyrkorna.XIII.

Napoleoner.

Åttaringningen från kyrkorna lät redan i och för sig ganska sorgmodig för yngre folk. För insidan av Wilhelms
bostad passade den i varje fall inte alls, och allra minst för den unga frun i huset och hennes anförvanter.

Mer än medelstor, grant utvuxen överallt, svank i ryggen, djärvt och vackert svängd på alla rätta håll och kanter;
askfärgat men glänsande hår i massor, samlade i en kvarterstjock spiralvridning som sköt ut rätt bak i nacken,
längre ut än den stora vackra svängen bakom höfterna; ett ansikte i jämn oval, lugnt i linjerna men med liv i de
stora dragen och med blodet spelande under den skära huden; ett artigt eller förtjust eller tacksamt sätt; ett par
snabbt skiftande ögon, och ett småleende drag som samlade det hela i ett uttryck — uttrycket strålande: sådan var
första synen av Wilhelms fru, eller fästmö, eller — officiellt — hans hushållerska.

Hon var nu tjugufyra år och eget nog av »blåsvart» ras,103

blandras: hon var dotter till den blåskäggbottnade hästhandlaren och marknadsbesökaren Coriolanus Axelson, en
femtioåring vars allvarsamma rykte fanns i varenda gård i tre, fyra provinser; och syster till två också ganska
ryktbara bröder. Den äldre var blåsvart och hette Napoleon eller Napoleum som det oftare uttalades — »Nappe»
kallades han inom släkten. Den yngre var tvillingbror med systern, han bar dopnamnet Paulus, var rödhårig och
prydd med det självförvärvade hedersnamnet Marskalken efter sin rödhårige store föregångare Marskalk Ney,
»den tappraste bland de tappre».

Själv var den vackra systern döpt Pauline, och Napoleon I:s helfigursporträtt hade hedersplatsen i hennes och
Wilhelms bostad.

Hennes lätta och spänstiga gång besjälade de svängda linjerna, och var något att sitta och se på. Och då hon var i
sitt rätta väsens rätta humör, och det var hon någon stund var dag då omgivningen ej var henne emot, så blev det
ändå mer att se på: hon gnolade någon melodi, som sved i fotsulorna, och dansade solo — hon var genialt säker i
takterna — eller hon stod bara och svängde på sig efter takten: det behövdes inte mera!

Det behövdes verkligen inte mera, det såg Wilhelm allra bäst. Och hans tycke blev med häftighet besvarat nästan



från första början som förlöpte enligt regeln att det tappra är det sköna värt.

Ty redan före första början, redan vid tjugu år, hade Wilhelm ett namn i provinsen som var erkänt ej minst inom
de blåsvarta Napoleonernas kretsar: han92

gick på mot kniv utan att själv dra blankt, och han redde sig.

Han hade också utan tillhygge knäckt några revben, och de voro för övrigt just av blandras. Och Coriolanus
Axelson, som på sitt sätt var en tongivande världsman och dessutom förstod sig åtskilligt på affärer, han började
snart titulera Wilhelm »herr Åbergson» medan han av gammal vana fortsatte att säga endast Johanson åt
principalen. Den Oövervinneliges hjältegloria lågade upp kring Wilhelms huvud, och den vackra Pauline tillföll
honom under en affärsresa i provinsen då han fördröjde sig på en av Coriolani gårdar: sådana funnos två i denna
provins och tre i en av grannprovinserna.

Giftermålet skulle bli senare vid tillfälle då Wilhelm fått något eget; emellertid hyrdes den lilla gården på tre rum
och kök i staden som marknadsresidens åt Na-poleonerna, med Pauline som hushållerska formellt taget åt dem
men i huvudsak åt Wilhelm, som till namnet var deras inackordering.

Anordningen hade skäl för sig ty Paulines tillstånd blev alldeles strax i början intressant. Allt gick väl också, men
den lilla dottern dog i scharlakansfeber vid två års ålder, och sedan blev det ingen mera.

Första året undergick Wilhelm vissa förändringar. Vi bry oss tills vidare ej om hur pass djupgående de voro.

Han blev emellertid fin i kläderna liksom svärfar Coriolanus och svågrarna, om också med mera måtta. Hans
enkla silverklocka, en julklapp 1834 av herr Johanson, tre tum bred och en tum tjock, den försvann för ett ele-93

gant tunnare ur av guld eller liknande metall med vidhängande kedja i samma färg och stora berlocker, allt gåvor
av Coriolanus i anledning av dotterdotterns lyckliga födelse och hennes vikt: elva skålpund, som tillskrevs
Wilhelms särskilda förtjänst.

Enligt rådande mod, som skarpt iakttogs av Pauline, rakades Wilhelm numera à la Oscar I med kvarsittande små
polisongtussar under öronen och smala, milt uppvridna mustascher och en liten sudd till pipskägg i gropen
ovanför hakan: allt nästan kritvitt på röd hy.

Det upptäcktes vidare att Wilhelm hade någon sångröst, ett slags baryton, och att han även där klangen fattades i
rösten kunde i alla fall klämma till så att det hördes långa vägar. Öra hade han dessutom, och var takt-säker.
Svåger Paulus, Marskalken, som var självlärd på fiol, lärde honom noterna, och Wilhelm började göra täta besök
i stadens tobaks- och bokhandel och förde med sig därifrån det modernaste som fanns att få av romanser och
ballader med mera. Musikintresset fanns i hela familjen mer och mindre: svärfar Coriolanus hade ett
förstarangspositiv deponerat hos Pauline och han drog det gärna själv. Pauline gnolade sina valser och en del
annat och hade Wilhelm att dansa pas de deux dels på tu man hand, dels inför Coriolanus och svågrarna med
kusiner och sysslingar och andra förtrogna som själva togo sig små solosvängar, synnerligast svåger Napoleon
som var humorist och mimiker.

Släkten var otroligt släktkär men drabbade ihop ibland för omväxlings skull, och Wilhelm visade sig då vara94

en mästare i konsten att fånga och vrida om armen på den som drog kniv, så att denna föll beskedligt till golvet.
Men klokt och tolerant lät han svågrar, kusiner och sysslingar obehindrat ge på varandra med knytnävarna och
någon gång även med vedträn och stolar. Coriolanus, vars patriarkaliska värdighet ingen förnärmade, såg
intresserad på vid sådana tillfällen.

Så gjorde också den småleende Pauline, och då utrymmet så tillät, avrundade hon intrycket genom en kort men
mer än vanligt temperamentfull solodans, utförd med bakåtlutat huvud och armarna korsade bakom midjan;
varpå hon ömt hjälpte de blesserade att tvätta bort blodspåren.

Pauline klädde sig grant, men stilfullt. Hon var Coriolani ögonsten och hade före Wilhelms tid fått följa pappa
Coriolanus till Stockholm två gånger och en gång ända till Ingermanland och Petersburg.



På den Petersburgsresan var det som Coriolanus gjorde ett av sina stora drag.

Han kom i vägen för en annan hästkännare, den Ingermanländske godsägaren, gardesryttmästaren Ohoj
Ohojowitsch (vilkens familjenamn vi ej anse oss böra nämna) och fängslade honom med en finsk travare om vars
skäliga pris det ackorderades både vidlyftigt och hetsigt på ett mycket underligt språk, som delvis påminde om
tyska, men flitigare talades med fingrarna, och med ett mer än lidelsefullt minspel som på rytt-mästarens sida
åtföljdes av stönande svordomar och små hopp.95

Pauline kom tillstädes och från den stunden blev hela underhandlingen ett stort spektakel.

Hon medverkade oavbrutet som betydelsefull statist, och spektaklet drog ut i en vecka ute på landet och fortsatte
fyra veckor inne i Petersburg under upprepade förskott på travareaffären. Denna utvidgades till ett leveransavtal
av större och större omfång, inbegripande hästar av en mängd raser, åldrar och kön, med egenskaper som i övrigt
kunde bestämmas blott ganska svävande, ty varken säljare eller köpare hade ännu sett djuren eller visste var de
funnos. Underhandlingarna upptogo ej sällan tolv à femton av dygnets tjugufyra timmar och fördes på alla
Petersburgs nöjeslokaler, efterhand på de dyraste.

Pauline var alltid med, men ännu på fjärde veckan hade ryttmästaren ej nämnvärt varit i tillfälle att tala
teckenspråk med henne på tu man hand. Och nu blev Coriolanus hastigt blaserad och började gorma, visste ej vad
han ville men fordrade slutligen en orden. Ryttmästaren kved sakta och pekade frågande på fyra små brokiga
band, som han själv bar till vänster på uniformsrocken. Men Coriolanus pekade nu energiskt på sin egen hals,
och gjorde ett slags korstecken i höjd med struphuvudet: han menade ej ett vanligt riddaretecken utan en
kommendörsstjärna eller något snarlikt — hängande i band om halsen och synlig mellan rockuppslagen.

Kommendörsstjärnan kunde ej effektueras annat än per löften å svävande tid, men dess dag för dag fort-96

satta frånvaro ersattes genom nya tilläggsklausuler i leveransavtalet om hästarna, med nya förskotter som under
femte veckan belöpte sig till fyratusen rubel. Och vid den veckans slut åkte Coriolanus helt plötsligt sin väg i
släde efter ett vackert trespann, utan någon orden men med en besparing på minst tiotusen rubel och med Pauline
i behåll möjligen fullt oskadad, att döma av den ryske värdens skakande uppsyn då han i ett raserianfall drog
sabeln och tycktes vilja stoppa avresan.

Petersburgsresan var ett ämne som gärna upplivades av Coriolanus och som kom Pauline att gnola muntrare än
vanligt. Men hon sade ingenting ty Wilhelm stelnade till och såg otroligt mörk ut.

Nå nå. Wilhelm var alls inte mörk i hågen i vardagslag. Han såg på Pauline och kom från klarhet till klarhet, och
genom hennes ögon såg han på Coriolanus och på Nappe och på Marskalken Paulus. En dunkel föreställning om
likheter mellan dem och något hos fosterfadern Kasparson underhjälpte trevnaden.

Wilhelms repertoar som sångare blev emellertid trängre än han själv hade önskat. Med stort bifall och med stor
egen tillfredsställelse föredrog han åtskilliga bravurarior, t. ex. »Trubadurens dödssång»:

Vem — led — jagför?

Jagälskadeenblomma:

Enorm — sittgift — smögimitthjärr — tadå.

Hansu — gerblo — detådrornabli — to — mma,

Ochro — senler — ochormenler — också.97

Mennärilång — anätterskvaljagkän — de, Hurgiftetspreds — ochimittin — lebrän — de, Ackdubbeltskön —
migtycktesro — senbli; Menallt — detdär — ärnuför — bi, för — bi!

»Ärnuför — bi, för — bi!» — återljöd det kraxande från Coriolani allvarliga stenansikte; och Wilhelm var just
nu otvivelaktigt den stora mittpunkten i en sluten familjekrets av uppriktiga känslor. Pauline blev allvarsam
några ögonblick, och hennes hjärta låg i sångarens högra hand, som för tillfället var instucken under västen.



Gärna hördes och gärna sjöng han också Tegnérs »Jätten», omväxlande — ofta på begäran av svåger Na-poleum
— med första versen av Baggesens »Da jeg var lille»:

Der var en Tid, da jeg var meget lille, min hele Krop var knap en Alen lang; sødt, naar jeg den mig tænker,
Taarer trille, og derför tænker jeg den mangen Gang.

Nappe, uppstigen på en stol och hållande handen på Wilhelms huvud, hjälpte till med en lätt mimik i sina stora
skådespelaredrag; den storväxte Marskalken Paulus struttade taktfast omkring med fiolen under hakan,
ackompanjerande här och där, och prydde upp det hela med en gäll knorr på slutet; patriarken Coriolanus kraxade
till då och då i melodin och höll takten med ena foten ibland. Paulines småleende blev moderligt och hon ställde
sig mitt framför Wilhelm med bakåtböjt huvud och armarna bakom ryggen. Det hela var utan all fråga en
familjelycka av äkta halt.

7 —142162. Fahlman, Firman Åbergson.98

Men med en dunkel förvåning erfor Wilhelm att han var alldeles ensam i sin beundran för åtskilligt annat vars
skönhet tycktes oomtvistlig, t. ex. Geijers »På nyårsdagen» :

Ensam i bräcklig farkost vågar Seglaren sig på det vida hav. Stjärnvalvet över honom lågar, Nedanför brusar
hemskt hans grav. Framåt! Så är hans ödes bud, Och i djupet bor, som uti himlen Gud.

Och så vidare.

Coriolanus som likväl var en hygglig svärfar och rent av aktningsfull mot sin måg, han stod inte ut med sådana
där stycken. Han blev otålig och demonstrerade i första lilla paus genom att med vredgad uppsyn dra på en vals i
positivet; det må nu medges att positivet verkligen hade en grann och djup ton. Och det despotiska avbrottet
gillades tydligen av de unga, gillades av Nappe, av Marskalken, av kusinerna och — vad nu ? — av Pauline.

En i familjekonserterna mera opartiskt deltagande än Wilhelm skulle kanske ej ha frågat sig: vad nu? — om
Pauline. Ty pappa Coriolanus var nog den starka grundtypen för sina ättlingar, han var det hela vari delarna
rymdes oberäknat deras mera tillfälliga yttre krusiduller såsom ålder och kön med mera. Han var en verklig
patriark för sin ras, en halvras, där blodsbandet var numro ett och det enda, där likheterna och upprepningarna
gjorde hälsan, kraften och skönheten och där olikheterna voro svagheter eller skadliga inympningar. Co-99

riolanus var också den, som både i det yttre och eljest var närmast den store Napoleon, fastän han råkat få ett
annat fältherrenamn, vars karaktär var honom obekant.

Han var kortväxt, mycket satt, orimligt fast byggd och hade nu på äldre dagar, som sagt, ett stenansikte som
skulle ha väckt uppmärksamhet var som helst även där han var okänd; han var utförd i stenstil men mitt upp i den
fanns en dels smidig, dels uppriktig förbindlighet, en styrkans älskvärdhet mot släkt och vänner och klienter ända
till dess det blev tydligt att de stodo honom emot på något sätt.

För detta sistnämnda fall var det bara en sak som kom ifråga, och det var att slå ner motståndet genast eller
framdeles vid gynnsamt tillfälle, det finge nu bli om en vecka eller om tjugu år. Och det var i detta sammanhang
som, längre tillbaka i tiden, Coriolani båda knivar, hängande en bakpå vardera höften, ansågos ha haft en
kolossal betydelse i flera provinser. Han var både höger- och vänsterhänt och troddes vara osviklig i
instrumentens bruk ända till skaftet och längre, i följande tre fall:

1) om han gjorde en dålig affär och ej genast fick förlusten gottgjord;

2) om någon gjorde narr av honom;

3) om någon tillät sig påstå att knivarna buros för något annat ändamål än som borgerliga nyttighetsartiklar eller
prydnadsföremål.

Denna tredje och sista punkt ansågo representan-100

terna för skilda orters ordningsmakt vara särdeles tänkvärd just för deras personer.



Fordom hade det funnits en fjärde punkt i Coriolani program: det var kärleksaffärerna. Men numera ansågs han
ej röra kniven på detta område. »Ärnuför-bi, för-bi!»

Coriolanus var nu på äldre dar ej något vidare hetsig av sig, som det såg ut. Möjligen var han blidkad av att se
överallt inom det stora affärsområdet att hans allvarsamma rykte var grundmurat utan en enda nämnvärd spricka.

Det fanns ingen svårare historia efter honom i såra-målsväg från de senare åren.

Därför blev det också en frappant nyhet för Wilhelm att en gång, och det var just under första året av
familjelyckan, få se något av Coriolani gamla konst, åtminstone så mycket som behövdes för visshet om att hans
rykte var i princip välgrundat, och att hans tekniska metod t. o. m. var mera originell än man hade tänkt sig.

En marknadsdag vid 4—5-tiden på morgonen medan Wilhelm råkade ännu vara kvar hemma, blev Coriolanus
utkallad på gården genom Pauline. En person ville tala med honom i affärer. Wilhelm blev kvar ensam inne.
Nappe och Marskalken voro på annat håll.

Det dröjer blott något ögonblick så ropar Pauline genomträngande efter Wilhelm. Han ut, halvklädd, och kom
just då det skulle bära till med ett mycket allvarsamt uppträde.

Det befanns senare vara så att den besökande, en myc-IOI

ket storväxt »blandrasare» från Halland som ej var så mycket på det klara med Coriolani lynnesegenheter, hade
tagit sig till att söka upp honom för att kräva skadestånd för en karriol vilken Coriolanus för ett par år sedan fått
betalt för och som då stått inne på en gård i Örebro men sedan på obekant sätt förkommit utan att köparen fått
tillbaka sina pengar. Verkliga förhållandet var, att Nappe i förment god tro hade kört hem karrio-len till en av
Coriolani gårdar, och att familjen sedan tyckte att det kunde inte vara så noga då det gällde en Hallänning.

Nu vid det här tillfället på Wilhelms lilla gård, som var skuggad av ett högt plank, hade emellertid Halläm
ningen lagt handen på knivskaftet för att ge orden mera ton. Men det skulle han inte ha gjort, ty Coriolanus drog
ögonblickligen blankt, och det hade skett just då Wilhelm kom utspringande.

Wilhelm var rapp i vändningarna och fick tag i den långa brandhaken, som han, mitt emellan de oeniga
affärsmännen, rände fast i planket, varpå han kvickt och opartiskt bände åt båda hållen för att hålla några alnars
fri plats mellan dem. Samtidigt gnällde han koleriskt åt Hallänningen: ,

»Ut genom porten för fan i våld, din dumma luns, gubben skär opp dej i ett lite blink!»

Hallänningen hade nog redan själv tänkt något åt samma håll, ty vid detta råd smet han genast ut genom
porten.102

Gubben såg verkligen också ohygglig ut då Wilhelm ingrep.

Spänstigt hopkrupen, framskridande med små lätta danssteg, det gulgrå stora rynkiga ansiktet med ett
genomförtjust uttryck som på en gammal oemotståndlig ormtjusare, höger kniv mitt för kroppen rätt utåt — för
att låta motparten hacka upp sig: se där var det överraskande nya! — och vänster kniv i garde utmed sidan; han
såg ut som född med kniv i hand liksom en katt med klorna.

Men nu då Hallänningen sprang blev det en annan stil på gubben. Stenansiktet kom igen och vände sig halvt mot
Wilhelm, men med så betydelsefulla blodut-ådringar i vitögat att Wilhelm ögonblickligen drog till sig
brandhaken och satte upp järnet framför sig till vidare förfogande. Svärfar Coriolanus sneglade mot den moderna
hillebarden och mot Pauline som stod strax bredvid på trappan, och han tycktes hejda sig åt detta håll; men det
blev ändå något att se på.

Coriolanus var i och för den högre marknadsfinansen klädd i mörkgrå cylinderhatt, uppstående stärkkrage med
snibbar i höjd med näsan, frackliknande rödbrun klädes-bonjour efter tidens sed med en stor krage som stack upp
i nacken under hattbrättet, blommig gul väst och ljusbruna byxor rutade i gult. I detta prydliga skick, där han stod
invid planket, tog han sig plötsligt till att ursinnigt snurra runt några varv så att frackskörten stodo rätt ut i luften,
och han slutade piruetten med att ränna ena kniven genom planket med en fart så att brä-io3



dan lossnade i nederkanten och Coriolanus höll på att fara huvudstupa efter.

Nu gick han in, tigande och behärskad, plockade stickor ur fingrarna, borstade av sig och drack kaffe i gott
samförstånd med Wilhelm och Pauline. Varefter han lugn och värdig tågade ut på marknadsgöromål med en
silverbeslagen cirkusdirektörspiska i handen och en läderpiska på tvåkvartersskaft med blydagg uppstickande ur
byxfickan.

»Det var ett djävla humör på gubben», sade Wilhelm tveksamt men i ett gillande tonfall.

»Jo jo men!», svarade Pauline strålande.XIII.

En allvarsam tarantella.

Bravurariornas firade sångare, Wilhelm, fortfor ej oavbrutet med att vara 22 och 23 år utan blev 24, 25 och
slutligen — som förut antytts — 26 år.

Den livliga bild av svärfar Coriolanus i krigsmålning, som vi hoppas ännu är synlig från nästföregående kapitel,
liksom de förtärande orden i »Trubadurens dödssång»: han suger blodet, ådrorna bli tomma — allt sådant där
kunde ge farhågor att Trubaduren Wilhelm, trots en storartad muskulatur, måhända finge småningom duka under
i en rasstrid och bli en av blåsvarta skuggor förmörkad och förirrad skandinav; eller bli en av Delila klippt och
rakad Simson åt vilken »ormen ler och rosen ler också».

Men nej! Verkliga förhållandet tycktes vara att Trubaduren var ett rovdjur av högre ordning som själv efterhand
förtärde sin omgivning.

Det första offret blev humoristen och mimikern svåger Nappe som Wilhelm tröttnade på redan första året och
blev så mycket mer utledsen på, som han för Pauli-105

nes skull ej med berått mod ville snäsa Nappe. Men i hastigt mod skedde det ibland, och då med en fart, som ej
var så lämplig. Näppes repertoar var också mer än lovligt enahanda då den hördes och sågs en längre tid. Nästa
offer blev svåger Marskalken Paulus: må så vara att hans gaskiga fiol också blev svårt enformig så småningom,
men värre var det med hans rödhåriga bravur i slagsmål och kärleksaffärer. Den stigande ledan att höra på
dithörande berättelser och antydningar gjorde rent av att Wilhelm fick, tillsvidare åtminstone, ett slags motvilja
mot den överdådiga tapperhetens och den ideliga tjusighetens bragder. Han fick ett påkom av humanism och
blygsamhet för några år, som var något ganska nytt, och knappast i samma grad hann återkomma ens i slutet av
vår berättelse: han tog numera ytterst ogärna till hårdhandskarna, och hans samspråk med jungfrurna i boden blev
mycket torrare än förut. Kocken Emanuel-sons i det yttre kraftlösa bild dök upp för honom liksom ett den högre
hyfsningens tecken, han förargade sig ibland över sin egen i frisk rödspräcklighet blomstrande hy, och han
började se nyfiket på små bleka tunna manfolk och undrade hur de kunde ha det. Och med dessa blodfattiga ideal
i hågen råkade han ibland nästan tro att han själv hade varit en ganska värdig kronbrud då han först hade kommit
att fira biläger med Pauline.

Svärfar Coriolanus stod sig längre än svågrarna, tro-ligen av flera skäl, men ett av dem var nog, att Coriolanus
var ganska förnuftig att tala med i affärer och nästan fullt ut förstod och uppskattade Wilhelms affärs-io6

metoder trots deras originella inslag av ärlighet i vissa stycken; givetvis under förutsättning att dessa stycken ej
förmenades duga rent av till huvudstycken på inkomstsidan.

Men i samma mån Coriolanus så smått blottade den rent av religiösa vördnad, varmed han såg på sitt eget rykte,
och såg på sina egenskaper som berest och belevad världsman med tillhörande gröna, bruna och svarta syr-tuter
och storrutiga byxor med mera; och i samma mån som Wilhelm kom under fund med det oerhörda allvar, den
tungsinta, outslitliga handlingskraft som Coriolanus ägnade åt att förfölja fiender sedan tio, tjugu, trettio år
tillbaka — fiender som t. ex. rättvisligt kasserat en häst eller orättvist pungslagit Coriolanus på en tia, eller kallat
honom Don Guano (ett öknamn från kärleksåldern) och därigenom rubbat hans yttre auktoritet — i samma mån
började även svärfar Coriolanus i Wilhelms ögon förfalla till en enformighet, likartad med Näppes och
Marskalken Pauli.



Och Pauline? Ja, nu är hon också nämnd i detta upplösningens sammanhang. Hon var en vacker flicka och ämnet
är oss smärtsamt. Hon hade redan första året trätt med Wilhelm minst hundra gånger, utom sig av raseri ofta nog,
men nästan undantagslöst blott med den påföljd att Trubaduren höll på att kikna av skratt, måste sätta sig eller
lägga sig för att kunna stå ut. Hon hade till och med slagit till honom en och annan gång, ja, hon hade tillgripit
vedträn eller snarlika argument. Någon enda gång gjorde han tvärtio7

slut på spektaklet genom att ta henne i nacken till dess hon teg, eller genom att stänga in henne i en skrubb. Men
merendels fick han ett orimligt beskedligt utseende som retade henne över all måtta därför att hon såg att han
verkligen var beskedlig och ej det minsta brydde sig om hennes oväsen utan snällt väntade på att det skulle gå
över. Han satte sig och såg alldeles uttryckslös ut, men ett tu tre började han kikna av skratt, kunde inte reda sig,
gick och lade sig klädd ovanpå sängen och skallrade där som om han haft kramp.

Pauline måste själv tycka att hon var lyckligt gift, och detta tycke fick en särskild ljuvhet genom minnet av de
allvarsamma tagen i nacken några få gånger. De kändes i hela skelettet; och i nackspegeln studerade hon efteråt
med välbehag de efterlämnade blåmärkena. Coriolanus upptäckte dem en gång och kraxade till belåtet; Pauline
syntes då brydd men såg söt och mycket kvinnlig ut.

Men hennes behov att frammana blåmärken började hastigt öka sig i samma mån hon märkte att Wilhelm
svalnade av i sitt förhållande till Nappe, Paulus och Coriolanus. Och sedan kom väl också tomheten efter den
förstfödda och enda, då den häftiga gemensamma sorgens sysselsättning hade slocknat ut.

Wilhelm var, med förlov sagt, ett stort fårhuvud, som inte redan strax i början bröt med släkten och samtidigt
klådde upp Pauline, så hade hon fått något att tänka på som hade lindrat första svedan av brytningen. Vi tro att
deras ogifta gifte hade kunnat förbli lyckligtio8

och bli ännu lyckligare än det varit, om Wilhelms goda förstånd hade räckt till så långt som vi här tillåtit oss
önska. Men han var ju inte så gammal heller, vi få ej begära för mycket.

Nu blev det i stället på helt annat sätt — vida fredligare och mycket värre.

Wilhelm började nämligen skratta mindre och mindre då Pauline blev ursinnig. Och i stället för att ta henne i
nacken, tog han sig småningom till att bara se sur och uttråkad ut, eller stänga in sig i något av rummen och vrida
om nyckeln.

I samma mån blev det så att Paulines för henne naturliga och rätt oskadliga lynnesutbrott hejdade sig i takten; de
blevo sparsammare, mindre våldsamma, och bittrare. Och de miste småningom mer och mer av sitt behag, och
det närmade sig till att de skulle mista allt behag.

Ämnet är plågsamt, det är onödigt att röra upp i detaljerna, som den erfarne läsaren ju ändå förstår. Men för den
oskyldiga läsarinnan böra vi kanske nämna någon enda liten, ej så hårresande sak: då Trubaduren Wilhelm
råkade förströ sig med något ur sin personliga romansrepertoar, t. ex. »Otaliga vågor vandra» o. s. v. — så hände
det någon gång, att den vackra Pauline lidelsefullt spottade i golvet, sprang ut i köket och tillslöt dörren med en
öronbedövande smäll. Just då såg hon inte så bra ut. Men vi framhålla ånyo att det hela var i grund och botten
Wilhelms fel, eller hans unga ålders fel.

Han hade också ett annat fel, som Pauline nu börjadeio9

uppehålla sig vid, men som hon förr inte gjort till någon större huvudsak: han var, trots sitt ogillande av svåger
Pauli bedrifter, inte så alldeles extra pålitligt trogen.

Det där var nog illa, men det var i Napoleonernas egen stil; och det kunde ha gått över.

Det där var, sanna våra välbetänkta ord, ej så mycket mot det att Wilhelm redan efter ett par år återgick till sitt
forna naturtillstånd beträffande klädsel, kamning, rakning och sådant.

Sista modet med dithörande polisongtussar, framkam-mat hår vid öronen, sorgfälligt vridna mustascher, kulört
cylinderhatt om söndagarna m. m., m. m. — det försvann efter hand från hans person. Den ärade läsaren har



jämte oss sett Pauline, vi ha sett och se henne för våra ögon och behöva inte mer för att veta att hon ett stycke
väg inom sina områden var en snillrik psykolog — liksom varje behagfull kvinna är det — och hon anade alltså
att det där med förenklingarna hos Trubaduren betydde något mycket betydelsefullt, mycket farligt: det betydde
att hon höll på att mista sitt förra inflytande. Och det i sin tur betydde att hon ej längre var vacker i hans ögon.
Denna aning kom mycket riktigt över henne redan då Wilhelm, utan att fråga, rakade bort den lilla
pipskäggstofsen som han fann överflödig: detta var egentligen sista aktens första scen. Och i samma mån alla
onödiga tofsar försvunno, återfick Wilhelm sina gamla ungkarlsböjelser för fiskeriet och för skogs fågel jakten
och för kallbaden 'dagligdags både vinter och sommar. Han gick i friluftslivets blårandiga110

skjortärmar veckan igenom och plaskade med badvatten i sängkammaren då han var hemma.

»Va fan, du får väl se till honom lite mer», sade Coriolanus åt Pauline. »Han börjar ju sluska till igen.»

Ack! Svärfar Coriolani världsmannaöga det vakade nog från sin etikettsynpunkt, men han såg ej i botten på
saken. Pauline åter hon anade mera, hon anade och såg en av livets stora tragedier sättas i scen med små
toalettmedel.

Precis på pricken visste hon snart innebörden i en ful tanke som Trubaduren börjat sysselsätta sig med: ett fult
ord mot henne som han börjat invärtes vända på tungan men som han aldrig hade uttalat: det var ordet dödkött.

Trubaduren var på villospår och vi stå på sätt och vis alldeles på Paulines sida, ty hon var en sällsynt varelse och
även ganska duglig i hushållet. Men hon kunde ej blidka det fula ordets makt, ty Coriolani hämndgiriga blod rann
i hennes ådror; och Trubaduren å sin sida begrep inte att hatets och hämndens rätsida kan vara kärleken och att
kärleken hos en kvinna kan göra dött levande, och att den, jämte lämplig aga, skulle kanhända ha gjort Pauline
till en lika exemplarisk och förtjusande fru som hennes yttre form var förtjusande exemplarisk.

Trubaduren demonstrerade med halt och helt om marsch för egen del, i stället för att med kraftfulla
kommandoord och betydelsefulla, intresserade tag i nacken, få Pauline med sig dit han ville och underhålla och
stärka den varma benägenhet som fanns hos henne och som123

skulle ha kunnat bli en vacker osläcklig låga, inifrån genomskimrande det vackra köttet, som ej var något
dödkött.

Han var ett nöt och vi unna honom vad han fick.

Låt oss hoppa över alltsammans ända till sista tablån! Den uppfördes just det dygn då Wilhelm kom
marscherande in i bostaden kl. 8 på kvällen efter att ha sett och hälsat på Pelargoniifågeln, som för övrigt var
alldeles oskyldig i vad som hände och skedde; så mycket mer som Wilhelm ej ens tänkte på henne vidare, varken
nu eller annars.

* * *

Då Wilhelm steg in hade han ingen aning om att träffa någon annan än Pauline och möjligen den beskedliga frun
i granngården. Hon var sedan ett par år vidtalad som bröllopsvittne, varför hon fann det hela legalt och
sällskapade med Pauline på alla lediga stunder, men gick hyggligt nog sin väg så snart Wilhelm kom hem. Hon
var ej där nu, men Pauline hördes stöka i köket, och i sängkammaren fick Wilhelm se en överraskande syn: mitt i
den stora äkta sängen med en grogg bredvid sig på Wilhelms nattduksbord och en stor cigarr mellan fingrarna låg
svärfar Coriolanus, som belåtet kraxade: »välkommen i det gröna!»

Wilhelm lyckades hålla god min och gjorde i ordning badbaljan i och för sitt vanliga kvällsnöje. Pauline kom
samtidigt in. Det var så att Coriolanus hade tidigt på aftonen kommit åkande i ett sträck sju, åtta mil från
Ockelbo i Gästrikland och skulle fortsätta i kväll ungefär112

lika lång sträcka till en marknad sydväst om residensstaden där han kört in som vanligt på Johansons gård, fastän
Wilhelm då ej var tillstädes. Så långt Pauline.

Vi tillägga för vår del att Pauline dels av dotterlig ömhet — som stegrades i samma mån Wilhelm svalnade —



dels också för att reta Wilhelm, hade mot Coriolani invändningar lagt honom där han låg; och i Wilhelms
närvaro ömkade hon sig nu över pappa Coriolani oerhörda mödor och protesterade mot hans beslut att ge sig av
igen — han skulle ligga kvar, Wilhelm fick bra rum där ändå och hon själv skulle bädda åt sig på soffan i salen.
Men pappa Coriolanus hade viktiga affärer i sikte och var mycket bestämd: han skulle upp nästan strax, det var
redan över tiden och han ville inte spränga hästen.

Wilhelm var mycket fåordig och under sin badnings-procedur vände han sig åt alla möjliga andra håll än mot den
äkta sängen. Coriolanus hade av sängvärmen, groggen— som var n:r 4 i ordningen — och all slags välmåga
kommit i en vacker svettning och han låg där belåten, i en av ålder och andra omständigheter hop-filtad
ylleskjorta, och klippte med ögonen. Han påminde kanske om Odins gamle vise korp, endera av dem, ännu fuktig
efter någon mystisk utflykt.

Coriolanus steg emellertid upp, klädde sig i en handvändning och gav sig av. Wilhelm behärskade sig ånyo och
motstod frestelsen att i Paulines åsyn byta om lakan efter svärfar. Han gick och lade sig, men väl i säng tyckte
han sig känna en kvarvarande manlig värme efterii3

svärfar; sinnet rann på honom och han rullade ögonen hit och dit så ungefär som vi föreställa oss en svårt sårad
buffel tjur. Pauline ställde in som vanligt på hans nattduksbord en liten bricksupé av smörgåsar med gott pålägg,
mjölk och kaffe, men det hjälpte inte och hon väntade nog ej heller att det skulle hjälpa. Han skaffade sig luft
genom följande ord som äntligen avbröto den högtidliga tystnaden:

»I morron dag tar vi ut lysning och jag hyr åt oss på ett annat ställe.»

»Och sedan tar du ut skilsmässa och hyr på ett annat ställe», svarade Pauline bittert.

»Det kan väl hända, men inte förrän vi ha gift oss.»

»Det kan väl hända, men inte så länge du är — ja, vet du vad far säger? Inte så länge du bara är en bod-knodd —
först ska du ha Johansons affär eller något annat.»

»Hör du Pauline», sade Wilhelm, »nu stiger jag upp och får fatt i gubben igen och ber honom ta dig med sig tills
jag har ordnat om det där. Du vet att jag bryr mig inte om att tysta ner dig numera, men den här gången ska du
för omväxlings skull ur huset på några dar för att lufta på dig.»

»Rår du om huset kanhända? Du får i alla fall vara här gratis medan jag är borta, jag går min väg själv, och du
kan ligga där du ligger.»

Varpå Pauline gick ut, smällde igen sängkammardörrn och låste den med nyckel utifrån.

8—142162. Fa him an, Firman A bergson.114

Wilhelm låg en stund och funderade, sinnet hade gått över.

Han hörde Pauline stöka därute först på skrivbordet, sedan i en garderob, och han ropade på henne men hon
svarade ej. Han hörde henne gå ut genom farstudörren och låsa den i lås, alltså tog hon nyckeln med sig. Det var
någonting nytt, Wilhelm fann efter en stunds begrundande att han borde stiga upp. Det gjorde han också, klädde
på sig och gick ut genom fönstret, sprang ner till Johansons gård och kom lagom för att få veta att Pauline nyss
varit där och sökt Coriolanus, som emellertid då redan gett sig av med en ny häst förspänd. Pauline hade för
Wilhelms räkning tagit ut en häst och ensam åkt sin väg, men ej åt samma håll.

Trubaduren vankade denna natten omkring på landsbygden utan något egentligt mål, och vi vilja ej störa honom.
Han sjöng emellertid ingenting ur sin ståtliga repertoar.

Följande dag medförde också en oväntad skräll, men den skrällen var på sätt och vis en välgärning, ty den bragte
visshet i ovissheten eller, om man så vill, återgav åt Wilhelm hans förmåga att besluta sig.

Han fick besök av stadsfiskalen, som förevisade ett per lokalpost anlänt brev med Paulines stil och av följande
lydelse:



»til Pålisen. Jag får anmela köppmans biträde Wilhelm Åbergson för fallska vickter mot bönderna alla år.»

»Ja», sade Wilhelm och strök åt sig alla vikter i butiken, både de ihåliga och de andra, och släppte ned demii5

i en tom mjölpåse, »är det så att Fiskalen vill försöka göra något av det här så får vi väl följas åt till borgmästarn,
jag lämnar inte vikterna till någon annan. Jag yrkar på att han ska jämföra dem nu genast med rådman Kollbergs
vikter för Kollberg har ju stor och välkänd affär och sitter i domstolen också, och är det så att våra vikter är lika
bra som hans så måste ju allting vara riktigt. Men Fiskalen kan ju inte göra det där eftersom Fiskalen är måg till
Kollberg.»

»Jag ville bara visa Åbergson det där brevet och höra om Åbergson kan veta vem som kan ha skrivit det?» sade
Fiskalen nu.

»Jo det ser jag nog på stilen, det är min fästmö Pauline Axelson: hon blev sinnessjuk i går och flyttades ut på
landet — jag vill inte säga vart för då får hon inte säkert vara i fred, den stackarn.»

»Ja jag behöver ju inte veta det, jag ska inte höra efter henne, jag vet ju nog nu; det var ju ledsamt det där», sade
Fiskalen och avslutade förrättningen med ett vänligt farväl.XIV.

Återigen fågeln på grenen.

Pratet i staden blev desto ihärdigare som knappast någon vågade lufta sig genom att säga ett tydligt ord till
Wilhelm själv: hans ställning var mycket fri på det sättet att han stod utanför societetsförpliktelsen att tiga och
lida, och därför tvivlade ingen på att tydliga ord i de föreliggande ämnena skulle bli vederbörligen bemötta
genom en kanske livsfarlig handpåläggning.

Vad han själv tänkte på var en annan frihet som han hade och som var stor som Guds mildaste ord: han hade över
femtusen kontant på banken och han hade gubben Johansons revers på tiotusen, allt jämte en del upplupna räntor
— han kunde ge sig av från orten när som helst, till andra ändan av världskartan om han så ville. Och han
sysselsatte sig ofta med kartor och geografiböcker och åtskilliga resplaner, de voro till och med tidtals hans enda
nöjen, som han visste sig ha att tillgå i brist på annat. Men här mötte, var gång han höll på att bestämma sig, en
befallande känsla som från de tidigareii7

svårigheterna var honom välbekant: motviljan mot det som tycktes honom bli en rymning från en outredd sak.
Och han fann var gång till slut, att han hade läst Ordet bakfram om den stora friheten: han var i själva verket
underkastad reseförbud i den Skrift som han fann vara tecknad inom sig.

Han undergick en långsam och långvarig avmagring som förde honom närmare de blodfattiga idealen.

Emellertid hade han genast, och fortfarande genom sängkammarfönstret, flyttat med några få tillhörigheter ifrån
Coriolani residens.

Han gjorde ett besök hos gubben Johanson samma dag stadsfiskalen hade varit i boden, redogjorde för fiskalens
uppsåt och dess lyckliga undertryckande, och gav på samma gång nödtorftiga upplysningar om sin flyttning ur
äktenskapet och ur residenset.

Gubben Johanson, som Wilhelm inte just nu i sina tankar kallade för en lort, han såg ej annorlunda ut än han
skulle ha gjort om Wilhelm hade rapporterat om ett litet regnväder.

Han tyckte genast att Wilhelm kunde ställa om med bostad åt sig i andra halvan av Johansonska huset, som
annars användes till gästrum för förnämligare kunder från landet. Utrymmet räckte till där även om Wilhelm tog
av två rum för sin del, och kuskens hustru, som gick till och från där som vicevärdinna, hon kunde ju hålla
hushåll för Wilhelm till dess man finge ordna på något annat sätt.

Det under gårdagen noga övertänkta kontraktet med118

gubben Johanson om övertagande av hans affär, kom sig Wilhelm ej för att tala om; rättare sagt: det förekom
honom nu som ett föga aktuellt ämne, och ännu mer förlegad syntes honom tanken att bestjäla gubben på affären.



Gubben Johanson, han stod sig således i oväder. Och vännerna på landsbygden? Hm — Wilhelm fick på alla sätt
erfara att de ej voro några vänner längre, åtminstone ej tillsvidare. Det var knappt någon där som han kunde ha
lust att hälsa på hos, han fann att ingenting var som förut: de bondplågande Napoleonerna hade ju fått sig ett bra
nyp via Pauline, och det var nog galant; men Wilhelm hade också fått sig ett par ordentliga nyp, och det var
också förbannat lagom. Det klarnade för Wilhelm, att vänskapsfrågor äro mycket invecklade även på
landsbygden.

Endast bondlandets ofördärvade naturförhållanden och de redbara kreaturen därstädes syntes vara någorlunda
oförändrade.

Och, som sagt, gubben Johanson!

Kunde det vara så att han ville ha Wilhelm till måg så småningom? Ja omöjligt var det inte, men som spekulation
för att rädda och förkovra den Johansonska affären var denna tanke just nu alldeles för långsökt — just nu var
Wilhelm tämligen omöjlig som konkurrent och den säkraste affär gubben hade kunnat göra nu det hade varit att
skicka av med Wilhelm. Det förstod gubben utan ringaste tvivel, men det var så tydligt det kunde vara att han ej
hade någon avsikt däråt.ii9

Gubben tycktes krya till sig och gick och spånslog ute på gården om kvällarna vid butiksstängningstiden. Han
förledde Wilhelm allt emellanåt till en kvällsgrogg, som då helst förtärdes i Wilhelms nya bostad.

Det var ej mycket som sades, men man fick ett gemensamt intresse att rusta upp där inne vilket gubben med sitt
inomhussinne tycktes bli högst livad för. Det snickrades, tapetserades och möblerades; åt Wilhelm avdelades två
rum och kök, och resten, tre rum åt torghörnet till, förblevo i sitt nya prydliga skick fortfarande gästrum.

Kuskens hustru snyggades upp med nya bomullsklänningar och förständigades att hämta middagsrätterna ur
Johansonska köket; Pelargonier, Fuchsior och andra krukväxter infördes i den nyskapade miljön, ett gemensamt
konjaksförråd upplades i förstugans skåp och gubben började äta bricksupé inne hos Wilhelm varvid diverse
rariteter hämtades från boden på Johansonska familjekontot.

Men fru Johanson hölls utanför alltsammans, och gubben tog heller aldrig Märta med sig in till
ungkarlshushållet.

Landsbygden fann så småningom att förhållandet mellan Wilhelm och gubben Johanson var obrutet och mer än
det. Någon ömhet återuppvaknade här och där i kvinnliga hjärtan ute i socknarna och Wilhelm kunde åter
förfriska sig med fiskeriet och skogsfågeljakten och den forna gästvänskapen.

Efter sådana strövtåg fann han gubben Johanson än-120

nu mer än vanligt hågad och påpasslig för gemensam bricksupé med efterföljande grogg. Gubben hörde
intresserat på om träffar, dubléer och bomskott, om långrevar i laxöringstjärnarna med fisk på varenda krok, och
annat sådant, men småningom kom Wilhelm underfund med att han mest spetsade öronen för att få höra var
Wilhelm legat över och så vidare.

En gång fortsatte Wilhelm ämnet med ett par muntra ord. Gubben blev pigg och vaken, tog sig strax en ny grogg
och började berätta något motsvarande från sin ungdom. Härefter var gärdet uppgivet och Wilhelm, som ej alls
var hågad att kompromettera kvinnliga vänner, började en smula avvika från dessa sina vanor, ty han ville
numera mycket gärna göra gubben till lags och hade för övrigt det intrycket att gubben skulle pålitligt ta
hemligheterna med sig i graven, och det kanske ganska snart. Det blev på sätt och vis duetter enligt det Bell'
manska förspelet: »drick ur ditt glas, se döden på dig väntar» — men hållna i ett milt och ofarligt andante.
Gubben var nog inte bortskämd som han hade haft det ställt i alla år — funderade Wilhelm.

Denna fundering fäste han dock mindre vikt vid än den kanske förtjänade — han råkade mera tänka på att
duetternas ifrågavarande tonart tycktes ju inte gå så bra ihop med någon plan å gubbens sida att få Wilhelm till
måg. Och han fann nu frågan om gubbens huvudsakliga planer bli än mer förmörkad och tilltrasslad.



Och mörkret skingrades ej då gubben redan 1844, utan någon som helst uppfordran och med en förbluffande121

företagsamhet, skrev ut en ny revers åt Wilhelm på tiotusen och samtidigt löste in den gamla. Och fortfarande

var han ganska kry, åtminstone i Wilhelms sällskap.

* #

•

Det gick ytterligare ett år då och då, och Wilhelm, som numera trodde sig vara åtminstone för långa tider vigd
vid sina stadiga om också ej klanderfria ungkarlsvanor — vem kastar första stenen på vår samvetsgrant
kallbadande Herkules? — han blev 30 år 1847, om minnas rätt, och nu hade han tjuguåttatusen på banken och
fortfarande en ny revers av gubben Johanson på tiotusen: gubBens företagsamhet härvidlag tycktes ha
kristalliserat, till både belopp och betalningssätt, i den form som för många år sedan gjordes i ordning av
Wilhelm i ett anfall av dåligt humör.

De gemensamma bricksupéerna fortforo oförtrutet, men kuskens hustru hade aldrig lärt sig trivas i de nya
bomullsklänningarna, hon sydde om dem åt sina barn, uppträdde merendels i något som liknade skurtrasor
inomhus — men fin och modern utomhus — och slarvade med mattiderna. Hon hade det ganska bra hemma, hon
behövde inte extraförtjänsten längre, och hennes nit svalnade undan för undan, utan att Wilhelm egentligen
kunde- eller ville säga till henne något allvarligare ord. Hon var gammal i gården och var en hygglig människa
liksom hennes man. Hon märkte ju själv en del av vad som brast, och begärde bäst det var att få sluta i brist på
tid.

Nu blev gubben Johansons husliga begåvning myc-122

ket vaken, och han funderade med Wilhelm hit och dit en kväll men stannade slutligen vid att Märta, som nu var
nitton år och fullt hushållsvan, skulle väl kunna sköta det där så att man inte behövde dra främmande folk in i
huset.

Och så blev det också.

Första dagen gick allt alldeles väl. Märta sade inte ett ord utom de nödtorftiga hälsningarna, och Wilhelm tänkte
på sitt ansvar och på det förtroende som visades honom; och han var tystlåten och ganska högtidlig på tu man
hand, något mera språksam i gubben Johansons närvaro.

Andra dagen uteblev gubben. Ett ännu större förtroende alltså. Wilhelms tystlåtenhet förhöjdes ytterligare.

Tredje dagen uteblev gubben fortfarande. Tystnaden under Pelargoniifågelns fem, sex korta serveringsvisiter var
egentligen mycket kritisk, ty man var ju så gott som barndomsbekanta fastän inte så många ord växlats förut
heller. Märta kände ofantligt väl igen Wilhelm, mest kanske från en tre fyra år tillbaka då hennes ögon börjat så
sakta och varligt upplåtas, en process som ganska ovetande för henne själv hade fortgått i allt raskare tempo. Och
vad angår Wilhelm så hade han de sista åren uppfångat skymt på skymt av Märtas yttre förträffligheter och hade
sedan länge förslagsvis fullt klar för sig en mycket levande och vacker kontur, krönt av ett tungt glänsande,
mörkbrunt flätverk, allt med aktningsvärt laga försvar genom ett par mörka, vakna, allvar-123

samma ögon, som fortfarande ej talade något som helst ögonspråk men som redan på långa håll skickade framför
sig en stark värme och som på nära håll glimtvis skiftade i gult. Och hon hanterade karotter och allt annat inom
matfacket med ett påfallande handlag, med ett snabbtänkt allvar, med en urskiljning och en varm håg som gav ett
intryck av öm, klok och grannlaga barnavård och gav de rikaste löften för framtiden åt flera håll.

Wilhelm var emellertid fortfarande ytterst misstrogen mot äktenskapet och led i detta hänseende av en halvt
utbildad förföljelsemani, som riktade sig dels mot den kvinnliga kontrahentens egenskaper längre in under
skinnet, dels mot en sådan kontrahents anförvanter.

I det föreliggande fallet misstrodde han således framför allt Pelargoniifågeln själv; gent emot mamma Johanson
var hans känsla den ursinniga skräcken; och vad gubben Johansons syften angick så föreföllo dessa, som förut



antytts, dunkla och oroande.

För Märtas yttre och för trevnaden i hennes tillfälliga närvaro hyste Wilhelm däremot, som vi förstå, ett mycket
stort förtroende. Och ensamhetens ropande röst hade alla tre dagarna (och även därförut) predikat lju-deligen
inom honom ett falskt men ljuvligt evangelium som ökade takten undan för undan och som sjudande gick honom
in i märgen men som trots sin sekteriska ensidighet ej tycktes vara oförenligt med Pelargoniernas och de
blommiga musslinsgardinernas och det nätta middagsbordets aktningsvärda borgerlighet med tillhörande lugna
hemkänslor; tvärtom.124

Han steg utan ett ord plötsligt upp från bordet — på tredje dagens middag, just som Märta hade tagit en del saker
på brickan för att bära ut — och tog henne med båda händerna ett ganska hårt grepp om halsen, och såg henne
mycket noggrant ungefär mitt i ansiktet. Han såg mycket sträng ut. Hon förblev sig lik, hon varken ryckte eller
slet, rodnade inte, sade ingenting, gjorde ej en min, hon såg tillbaka på honom men fortfarande utan något
ögonspråk. Wilhelm släppte genast taget och gick utan att säga något in i andra rummet, och Märta gick ut med
sin bricka, kom strax in igen och tog återstoden, och så var det slut med den saken för den dagen, ty efter några
timmar lät Wilhelm anmäla att han skulle bort på kvällen.

Fjärde dagen infann sig med frukost, fortfarande buren av Märta, som hälsade god morgon och såg ut som
fordom. Tystnaden fortfor, och Wilhelm satt den gången stilla på sin plats vid bordet. Likaså på middagen. Men
på kvällen då Märta, alltjämt lika lik sig, kom för att ta ut bricksupén, så yttrade sig Wilhelm på följande sätt i ett
nytt tonfall som var vänligt men lugnt och stadgat:

»Kan inte Märta sitta ner en stund och språka, det är ensamt här.»

»Det kan jag väl göra», svarade Märta.

Wilhelm såg uppmärksamt på henne och fortsatte:

»Kom hit och sitt bredvid mig då.» Och han slog sig ner på soffan i matrummet.

Hon kom mycket riktigt och satte sig bredvid honom. Lugnt och eftertänksamt, utan att säga någonting, bör-125

jade han genast knäppa av henne kläderna, och hon såg ut ungefär som förut.

# * *

Det där var den 18 juni 1847 enügt en anteckning som Wilhelm gjorde några dagar senare, och följande morgon
gick Wilhelm ut och gick en hel mil klockan halv fyra, ty han hade åtskilligt att tänka på.

För det första, då han kom ut i skogen, såg han sig om efter orkidéer, det vill säga inte den här uppe rätt vanliga
sorten utan en annan sällsyntare, ljuvligt doftande art, som han sett i trakten, och vars underjordiska stam han nu
gick och tänkte på. — Han hade blivit ytterligt förbluffad över Märtas utseende sedan hon fått av sig den
missvisande bomullsklänningen med mera.

Han hade under årens lopp sett gipsminiatyrer av åtskilliga berömda kvinnostatyer, men de påminde honom nu
endast om en sak: de påminde honom om konstnären Kasparsons uttryck »kattskit». Vad i Herrans namn, i alla
fall — han föll in i Kasparsons tankegång och uttryckssätt fastän udden kom att riktas mot Kasparson själv —
vad skulle det skulpteras för, då man inte ens kunde låta ana något om livets fullkomning, sådan den kan vara.

Det där med Märta föreföll honom just så som då man någon gång hittar en sådan orkidé som han nu tänkte på,
och varsamt drar upp den vita delade stammen ur jorden: just då man får upp den blir man rent av flat och rörd
över den levande, känsliga formen och den levande, glänsande färgen; och att kasta bort den igen126

förefaller som ett stigmansdåd, och är det nog också. Och de vackra tunga kronbladen ovan jord få sin förklaring,
och växtplatsen i skuggan får också sin förklaring, ty den är nödvändig — ej mången skulle eljest lämna växten i
fred till fruktsättningstiden.

Då Wilhelm kom hem igen hade han hunnit reda upp tankarna. Vaken och klar i huvudet, välmående och med



god aptit till frukosten — stod han mitt på golvet och såg klart för sig att gårdagens händelse ej var någon
»förlovning», ty han hade ingenting sagt och Märta tycktes ingenting ha väntat. Och vidare tänkte han på att det
inte heller tycktes ha varit någon förförelsehistoria, ty inga tårar eller annat sådant hade synts till eller hörts av.

Friheten var på sätt och vis bevarad, fastän på ett originellt sätt — plötsligt fick han ett ryck i sig, riste på
huvudet, knöt nävarna till dess senor och småben nästan kunde brista: och just nu slog han rot i gården så att det
brakade i golvbräderna.

Han fick en förberedande aning om hur det möjligen någon gång kan bli då man råkar på allvar sätta fast sig i ett
engifte. Men oron att här var fråga om en ny rådbråkning, övergav honom likväl icke. Man kan väl ha två åsikter
på en gång, för tusan.

Nästa tanke var också vederbörligen riktad på svärfar Johanson och lydde:

»En så'n sate till gubbe! Det där har han naturligtvis vetat alltsammans och spekulerat ut i förväg!»

Wilhelm fann sig vara genom händelsernas gång över-127

bevisad om att gubben nog hade ett skarpt förstånd i inomhusangelägenheter, fastän han var klen i
spannmålsaffärerna.

Efter en vecka återkom gubben ur sitt skymundan, men förklarade sig numer vara mycket kvällstrött och mera
hågad för att äta frukost med Wilhelm då och då.FJÄRDE STYCKET: MIDSOMMAR.

XV.

På allmänna vägen.

Tio år senare den 18 juni 1857.

På denna bemärkelsedag finna vi följande vara värt att nämnas:

Redan för åtta år sedan hade gubben Johanson helt hastigt gått bort från spannmål och diverse till det land som
vänligt antydes av Pelargonier och Orkidéer och av allt annat som bär på livets underbara hemlighet.

I god tid därförut hade han hunnit tyst och stilla överlåta affären med fast och löst på Märta, representerad av
Wilhelm som »god man», ett juridiskt uttryck som vid det tillfället utan tvivel ansågs ha något i sig av skämtsam
symbolism. Mamma Johanson hölls fortfarande utanför hela saken, men var ihågkommen med en mycket måttlig
livränta.

Först i dagarna efter gubbens död eklaterades både det ena och det andra: Märta fick veta att Wilhelm hade
affären för hennes räkning och att han var genom129

ett av både pappa och mamma Johanson undertecknat papper utsedd till förmyndare och att enligt lagen »mö, av
vad ålder hon vara må, stånde under förmynderskap»; och att Wilhelm ej i onödan tänkte släppa av något till
mamma Johanson; och mamma Johanson fick veta både det och att Wilhelm och Märta voro lite smått förlovade
och att i varje fall så måste Wilhelm nu tyvärr ha hela boningshuset.

Han erbjöd mamma Johanson, som frivilligt tillägg till livräntan, en gård i det avlägsna Påskallavik i Småland,
som var gubbens arv, och numera skuldfri.

Vi få kanske i något annat sammanhang reda på hur det gick till att mamma Johanson utan vidare fann sig i allt
detta; och det kan hända att det blir på sätt och vis en liten upprättelse för mamma Johanson, som vi alltjämt ha
hållit i skymundan under hårda ord och föga välvilliga antydningar.

Genom sådana händelser med ett tillhörande tyst och stilla bröllop förvandlades emellertid Märta även inför
världen från mamsell till madam, som det då för tiden egentligen hette, fastän vi dels föredra att säga fru efter
nya tidens sed, dels också tillåta oss att för det mesta lägga bort titlarna med henne.

Och nu på den historiska dagen år 1857 var Märta efter middagen sysselsatt med åtskillig packning, som skulle



vara med på en veckas allvarligt långrevsfiske i Långsjön omkring fyra mil nordost upp i gränsskogarna mot
Gästrikland.

Det egendomliga med packningen var, att däri sak-

9—142162. Fahlman, Firman Åbergson.i3o

nådes alla födoämnen utom två torra fårbogar och en stor påse skeppsskorpor, av vilka senare ett förråd alltid
fanns i gården sedan Wilhelm blivit sin egen. Skorporna bakades av rågsikt hemma i huset, för övrigt just av
Märta själv; de hade ett utseende och en tyngd ungefär som bränt ler, och de hade med sig ett allvarsamt förbud
mot andra födoämnen i packningen, liksom mot dricksvaror av vad slag som helst. Förbudet överträddes av
fårbogarna, som voro magra produkter av förlikning i ett ärende, vars natur längre fram skall påvisas. Salt,
socker, kryddor och kaffe fingo vara med, likaså några köksredskap och några kappor och filtar.

Det övriga var endast fiskredskapen, men den var vidlyftig och omfattade bland annat ett par lådor på
tillsammans omkring tvåtusen levande daggmask som, mest på kyrkogårdarnas gräsmattor, hade plockats av
några mindre ynglingar och försålts till Storfursten Åbergson för 24 skilling riksgälds pr tusen.

Storfursten — ja, den stora allmänheten hade sedan något år låtit Wilhelm tillträda denna titel, som råkat bli
kastad efter honom, man visste ej av vem.

Klockan sju på kvällen bar det av i följande ordning.

Äldste lagerdrängen Larson, en veteran på 60 levnadsår och 40 tjänstår, med ett utseende av gråsprängt röd-
skäggig eftertänksamhet, körde fram på gatan till stora ingången med en gammal tvåspänd droska.

Hr Åbergson, iklädd en mångårig men nytvättad gulbrun buldanskostym, bestående av rymliga byxor och eni3i

på vidden urväxt jacka, som ej längre kunde knäppas igen, och därunder den blårandiga bomullsskjortan brett
synlig, och högst uppe på huvudet en liten mörkblå liga-pojksmössa av svajigt sjömanssnitt — han kom genast
ut med största delen av packningen och stuvade och surrade den omsorgsfullt här och där, mest omkring Larsons
ben, varpå Hr Åbergson tog plats i droskans huvudsäte, som han numera fyllde tämligen väl.

Härefter framträdde småningom Märta och den unga jungfrun på farstubron under det tankeutbyte utan slut som
brukar äga rum då kvinnor ämna sig utanför vardagslivets trängre gränser. Ett dovt morrande från hr Åbergson
gjorde samspråket ännu livligare, men mera lågmält.

Slutligen stego de båda damerna i mycket munter sinnesstämning och under fortsatt överläggning ned från bron
och stuvade in ett par små kollyn. Märta tog plats mitt emot maken på droskans baksäte, som var omgjort till
större bekvämlighet än i vanliga droskor.

Fönsterna och porten mitt över voro väl besatta med åskådare. Bodpersonalen, två man högt, och en av de yngre
lagerdrängarna framträdde invid droskan och betraktade Åbergson. Allt detta tycktes ej vidkomma honom något;
han sade bara:

»Sköt er nu, så ska de' bli kalas, då vi kommer igen, men först ser jag igenom allting både inne och ute, det vet
ni.»

Larson rörde på sig och smackade till, och det bar av och svängde iväg uppför stora torget.132

På övre sidan torget, vid kyrkogårdshörnet, mötte ett tillfälligt förhinder. Där uppehöll sig stadens gamle
språksamme borgmästare, uppvaktad av sin kloka råtthund Olof, som sprang till mötes och viftade på svansen att
Larson skulle hålla litet, såsom också skedde.

Borgmästarn var en vithårig grann gubbe med ett påfallande distingerat men grinigt utseende; en gammal
missnöjd men godsint ungkarl, förmögen och utanför det mesta av samhällets kiv och strid om brödet, makten
och rangen; tafatt och ovetande i sitt yrke, men värdig och efter förmåga opartisk; och på sina många, många
lediga stunder vandrade han omkring med en gammal lärd professors tankspridda välvilja mot allt och alla, för



andra, men som han småpratade om för sig själv, ruskade på huvudet åt och grinade åt. Den kloka rått-något
outslitligt ämne, det enda som han kunde tiga med kreti och pleti; barnsligt nyfiken och därför populär även
bland »folket»; men han kallades av de flitigare domstolskunderna för »Grinolle».

Han vandrade omkring och tuggade inombords på hunden instämde ofta nog i dessa hemliga funderingar med ett
argt, trofast gläfsande och såg upp på borgmästarn efter vidare order.

»Se så, se så, Olof, vi får ju si, vi får ju si», brukade borgmästarn lugna på sin vän och följeslagare, käpp med
guldkryckan.

Nu såg han emellertid mycket gunstig ut och höjde, hälsande och ivrigt hejdande, sin välbekanta spanskrörs-133

»Va, va, va? Ska de' bära ut och fiska nu? Långt iväg, kan jag tro?»

»Jo jo men, borgmästarn», bekräftade Åbergson. »Bortåt Gästriklandsgränsen.»

»Jag kan tro det, jag kan tro det. Nå men Märta, ja, jag säjer Märta än så länge, jag —» sade borgmästarn och
slog ifrån sig alla titlar med vänstra handen, »hon sir ju knappt ut för mer än tjugu år ännu — rund och fin var
hon ju då också, rund och fin eller hur?» och Borgmästarn pekade mycket gunstigt på Märtas ej allt för
missvisande gamla bomullsklänning.

Märta log obesvärat, och även maken såg gunstig ut men anmärkte:

»Hon ska göra karlsysslor nu på sjön, det blir nog inte tid att tänka på rundheten inte.»

»Inte det ? Säger herr Åbergson det ? Äh — äh!» fortsatte Borgmästarn livligt intresserad även av för-nekelsen
och satte käppen i sidan på hr Åbergson.

»Hur står det till med mamsell Hanson, borgmästarn?», frågade Märta vördnadsfullt avledande.

»Äh, ja, di där gamla, gamla», jämrade sig borgmästarn och ruskade på huvudet i bekymrat ogillande, »se så, se
så!», fortsatte han mot Olof, som gav till ett kort gläfs. »Hon är ju snart 70 år nu, kan man tänka sig — va' ska
man begära — men går på gör hon — kommenderar och far omkring, och ordnar med pigan — och träter förstås
— och städar och dammar, dammar!» utfor Borgmästarn uppskakad och slog ut med armarna, »dammar!! så Gu-
ud sig förbarme!»134

Från kuskbocken ljöd nu Larsons stämma, han hade redan från början vänt sig om så gott han kunde i sin
inpackning, för att ta del i händelserna. Hans dunkelröda skägg höjde sig över Märtas hatt som en okammad och
sliten fjäderbuske.

»Vet borgmästarn att dom har stulit hos aptekarn i natt som var?

»J0 jag vet det, Larson, jag vet det, jag vet det — ja är det inte rent märkvärdigt va' di kan ta sig till? Jo jag hörde
ju det, jag träffade ju aptekarn själv och hörde hur di hade kommit in och allting. Ja, man har ju inte fått tag i
dem, och får väl aldrig det heller!»

»Jo borgmästarn, fiskalen--

»Nej! Vad säger Larson? Är det möjligt---

»Jo Fiskalen har fått in dom nu i kväll, det var ett par gruvpojkar---»

»Det var ju märkvärdigt vad Larson säger?» tyckte borgmästarn. »Ja så, ja så, han har fått in dem ikväll, ikväll
säger Larson? Och va' di heter då?»

Det kom inte Larson ihåg, men det var några inflyt-tingar.

»Ja sir man på, sir man på», fortfor borgmästarn. »Och pengarna då? — ja vänta, vänta! jag hörde ju inte hur
mycke' di fick, för aptekarn hade inte räknat ut det ännu?»

»Det var bara åtta Riksdaler, borgmästarn.»



»Åtta Riksdaler säger Larson? Det var då inte mycke' ! Mycke' var det inte!»

»Nej», höll Larson med, »inte hade det räckt till kvar-135

talshyran för aptekarn, inte. Men han kunde ju ha haft någe' mer nå'n anstans.»

»Ja, det kunde han ju, ja visst, visst, — men i alla fall! — varför skulle det där ligga kvar då?»

»Ja säj det», menade Larson också.

Åbergson hade börjat märkbart skruva på sig, men iakttogs av Märta, som hejdade honom genom att gå med in i
frågorna.

»Kan pojkarna få mycket för det där, borgmästarn? Ja det beror väl på hur gamla di är?»

»Det beror mycke' på åldern, Märta, det gör det — men hur gamla är di då, Larson? — nej, nej vänta — va'
gjorde di med pengarna? — eller fanns di kvar?»

»Inte!» upplyste Larson. »Dom hade köpt punsch och cigarrer hos rådman Kollberg strax i morse.»

»Punsch och cigarrer säger Larson?» dundrade borgmästarn ogillande, men tankspridd av allt det nya, och störd
av Olof som började gläfsa igen. »Så'na pojkar! Di skulle ha köpt nånting nyttigt, Larson, nyttigt!» fortfor
borgmästarn starkt uppvärmd för det goda, och ruskade eftertryckligt på huvudet.

»Månn tro det, borgmästarn» invände Larson knepigt.

»Va, va, va, månn tro det säger Larson? — hur menar Larson nu — ja ja — äh — ääh! — ja det förstås om di
inte hade stulit pengarna — ha ha — du är en gammal filur, Larson, det har du jämt varit, en filur!» — hojtade
Borgmästarn och satte käppen i magen på Larson — »inte under att han ville hitta på perpetuum mobile också
—» påminde Borgmästarn vänd till Åberg-136

son; men skämtet förädlades genast till intresse för det nya ämnet och Borgmästarn frågade: »Ja det ja, ja det ja?
hur har du det med det där nu då, Larson?»

»Larson har lagt undan det där nu för länge sedan», insköt Åbergson, och nu har han nånting annat med sig idag
som vi ska prova uppe i skogen då vi kommer för oss.»

»Nånting annat?» frågade Borgmästarn nästan andlös, »vad kan det vara då?»

»Ja si det vet jag inte», ljög Åbergson ganska trovärdigt. »Han vill sälja det åt mig, men jag har inte fått se det
än.»

»Det ska' vara patent på't», tillade Larson och rörde försåtligt i tömmarna så att hästarna började gå; ty han tyckte
ej om att påminnas om de sex, sju år, han ägnat åt perpetuum mobile.

Märta hjälpte upp det brådskande avskedet genom vördsamma hälsningar till mamsell Hanson, och ekipaget
fortskred nu under almarnas och askarnas lövverk utmed kyrkogårdsmuren och det gick obehindrat framåt i trav
några få minuter. Men de redan timade händelserna gåvo sitt eko, i det att Larson vände på sig och småpratade:

»Borgmästarn han är nu en gång som han är han, och inte lär han bli brudgum i år heller.»

Märta anade någorlunda innebörden i det dunkla talet, men hon var ej ohågad att få höra något närmare, och hon
såg frågande och uppmärksamt uppåt kuskbocken.

»Jo sir frun, ja det vet väl frun att det är så me' Borg-137

mästarn att han jämt och samt har velat gifta sig men han har inte torts för mamsell Hanson.»

»Varför det då?» frågade Märta tveksamt men intresserad.

»Inte vet jag det inte!» svarade Larson skämtsamt, varvid Åbergson med en road min skrockade till ett tag men
såg avledande åt sidan, utefter den av unga björkar kantade »Promenaden» som man just nu korsade.

»Men i alla fall så är det därför han går omkring och sir så där grinig ut», upplyste Larson slutligen.



Första landsvägsbacken började just vid Promenaden, och hästarna saktade av i gående.

Ett litet stycke upp i backen, till höger om vägen, syntes Lanträntmästaren på sin övre veranda, med något
drickbart framför sig på ett litet bord, och flankerad av ett par ljusa klänningar ur sin älskvärda familj. Då det
sakta framskridande ekipaget ännu var ett stenkast ifrån, reste han på sig, gick fram till räcket och hälsade, på sitt
allvarsamma, långsamma, värdiga, vänliga sätt, med en åtbörd att han ville gå ned till grinden och möta.

Det var en mer än medelålders man, stor och ståtlig, värdig och rak, något dunkelröd i hyn. Med de välvårdade
långa bruna polisongerna framstickande i metallisk orörlighet, avtecknade han sig mot himlen som en allvarlig
brunröd kopparstod, höjd över topparna på sina härligt blommande fruktträd runtom.

Men hans hjärta var ej som hans yttre, det var ej hårt som brons och koppar, det var helt annorlunda.138

Det var vekt och ömt och hela kopparstoden var blott ett drivhus för dess ömtåliga växtlighet. Hans hjärta var en
blomstersäng för blyga violer och spröda narcisser, för ömsint välvilja och milda betraktelser i trädgården ; och
alltsammans detta var sedan många år omsorgsfullt vattnat med litet stärkande konjak och sodavatten.

Omkring sitt villaliknande hus hade räntmästarn traktens vackraste och bäst skötta trädgård, som tillika var den
enda fruktträdgården av någon betydenhet, och hans växthus var det enda i orten. Hans privattillvaro var
sammanvävd med sakernas gång i trädgården, och dennas överskott hade han alltjämt sålt till den Johansonska
affären, alltså numera till Åbergson, som underbjöd honom på ett hårresande sätt. Dessa underbud kändes som en
vass köld ända in i hjärtats klorofyll, kändes som en kränkning mot fruktträdens blommande oskuld och mot
liljorna på marken och som en bland de många förvånande yttringarna av medmänniskornas hårda sinnelag,
deras hårda sinnelag som efterhand hade märkt räntmästarn med ett märke, en liten kronisk skälvning i den
slätrakade munnens eljest så fasta linje.

Han var för god för denna världen men blev ändå varken nedtrampad eller förbisedd, tv välvilliga féer hade rustat
ut honom med flera stycken trumf: han hade sitt statsämbetes ofarliga men silverskimrande svärd, sin medfödda
förmögenhets goda sköld, och sitt likaså medfödda tycke av Lordkansler och Storsigillbevarare: och139

under sådana förhållanden kunde han sätta upp emot världen en min som ej var oro och grämelse över sakernas
ställning, utan endast ett smärtfullt lugn.

På väg till grinden plockade han ihop ett vackert knippe av vita syrener.

Artigt och allvarligt räckte han dem åt Märta: »God afton, Fru Åbergson», sade han i sin ton av faderligt rörd
ömhet. »God afton, god afton Herr Åbergson — och Larson är alltid med då det gäller allvar», fortsatte
räntmästarn och vände korrekt och värdigt hela sin uppmärksamhet mot var och en, som han hälsade på. »Jo, herr
Åbergson, nu då den lilla frun är med, så kanske hon vill hjälpa mig att få uppgjort i tid om ett bra pris för mina
äpplen och päron i år? Låt mig nu sälja här hemma som förut, och slippa göra upp i Stockholm! Bra nog mera
betalt än förut kan jag få?» sade räntmästarn artigt skämtsamt, »tretton kronor tunnan i genomsnitt, tycker jag.»

»Inte över tie, räntmästarn, besinna hur en stackars handlande har det! Och blir det bra fruktår i år —

---ja, räntmästarn, det svider att säga det, men

då får vi allt lov gå ner till nie, åtta, sju — men det är ju så långt dit än! — om jag får säga min mening,
räntmästarn, så låtom oss sjunga och lova Herren för årsväxten och låtom morgondagen hava sin plåga för sig
och må vi emellertid kläda och föda oss som liljorna på marken och om möjligt avskaffa penningens

välde över våra sinnen---»

»Herr Åbergson!» avbröt räntmästarn i Hamlets ton-140

fall då han sade till Ophelia: »Jag älskade dig fordom!»

»Jaa, räntmästarn! Jag kan inte hjälpa det — det är så sant så att det finns inte hederligare och bättre varor än
räntmästarns — men ska jag nu oss emellan säga hur det är? Jo: man får inte mera för dem för det, utan hela



fördelen är den att man kan bli av med alltsammans därför att det är från räntmästarns trädgård. Och så är det
kanske det också att jag vet ju hur klent di betalar i Stockholm, och hur lite di bryr sig om där var det är vuxet —
och hur mycket som blir skadat på vägen, och hur pass mycket körfrakten är till Gävle och båtfrakten sedan till
Stockholm, och si så

där---och så kanske det också att jag köper ju

inte bara äpplen och päron utan låt mig säga tre fjärdedelar av hela trädgården hos räntmästarn vart år--

och så kanske det också att hos räntmästarn står ju inte nöden för dörren precis, men det gör den hos oss och
därför måste vi ut nu och skaffa oss lite fisk till hushållet!»

Räntmästarn vände sig tragiskt vädjande mot Märta, och tog stöd med ena handen i grindstolpen.

»Ja, jag tycker inte det är synd om räntmästarn jag heller», sade Märta med en vördsam liten överhalning framåt,
»ja, inte om Wilhelm heller för den skull, men jag får väl lov att hålla med honom för att det skall vara riktigt!»

»Fru Äbergson, låt nu inte det där bli sista ordet», sade räntmästarn på sitt långsamma, efter orden sökande sätt.
»Jag hoppas nu på Larson, att han talar väl för mig141

under sommarn, gör nu det Larson! Och all lycka till med hushållsfisket, herr Åbergson!»

Och man skildes åt.

Det gick långsamt uppför den långa backen, och Larson fick tid att sätta näsan i vädret och lukta på häng-
björkarna utmed vägen, vilkas försommarskrud ännu var ung och doftande.

Emellertid glömde han ej räntmästarn.

Han hade inte så klart för sig vad han egentligen hade emot räntmästarn, men något var det. Vänlig var han alltid
men på ett sätt som framkallade en plågsam tunghäfta hos Larson. Det blev aldrig någon förtrolighet av det rätta
slaget, och det fastän Larson under årens lopp hade haft mycket att göra med räntmästarns trädgårdsprodukter.
Det föll Larson in att tänka på en så'n där stadsbo som kommer ut på landet och vill vara hygglig och vänlig mot
varenda kotte och till och med mot gårdstjuren, på passande avstånd; men det lönar sig inte alls, tjuren kommer i
dåligt humör med detsamma. Larson hade också mycket riktigt haft god lust en och annan gång att sätta hornen i
räntmästarn, men nu för denna gången nöjde han sig i alla fall återigen med ett utlåtande, vars anklagelser ljödo
obestämda:

»Den där räntmästarn, det är allt en konstig kamel det.»

»Ja, men varför det», invände Märta, »han har ju jämt varit riktig i allting att ha att göra med, och vänlig är han
jämt också.»142

»Det är en förbannat bra karl på sitt vis», bekräftade Åbergson, som nu hade den lilla ligapojksmössan alldeles
längst bak i nacken.

»Ja kanhända det kanske», utlät sig Larson motvilligt ; »men en kamel är han i alla fall.»

Varpå ämnet föll bort utan någon förklaring över det nya domareordets innebörd.

Ty Larsons tankar hade redan farit åt annat håll och börjat omfamna lingonplockaren, hans nya uppfinning som
låg instuvad i vagnslådan och som inför Åbergsons ögon skulle provas nu på resan fastän inga lingon ännu
funnos; man skulle se nu att börja med hur den skålformiga gaffeln på sitt S-formade skaft kunde harva igenom
lingonriset utan att riva av bladen.

I en förfärlig brådska och förtjust skrikande jagade svalorna upp och ned för backen och tycktes uppvakta
ekipaget, som med lingonplockaren skred fram genom hängbjörkarnas äreportar: Hosianna, Davids son,
välkommen i Herrens namn!

Åbergson och Märta sutto tysta de också, fullt upptagna av den ännu unga månaden Junis varjehanda företeelser



som i sanning voro mycket älskvärda och motsvarade Maj i Skåne.

Uppe i krönet på den långa backen sågs nu herr Carlström stående vid grinden till sitt präktiga ställe Tallbacken,
skådande in i tallskogen mitt emot med den orörliga, oemotsägliga minen hos en fregattkapten på
kommandobryggan. Att döma efter hans värdiga, grå-143

skäggiga, distingerade sjömansutseende, kunde han till och med ha fört en mycket stor fregatt.

Han var emellertid en f. d. källarmästare, som dragit sig tillbaka från affärerna.

Med en stor fältherres, en Cesars förstånd, duglighet och framgång i allt görande och låtande, med obruten hälsa
och kraft — dignade han under någonting, vad det nu var. Och han hade trots sitt f. d. yrke ej hittat på det lilla
knepet att stärka hjärtrötterna med konjak och sodavatten.

Utan att hälsa, då ekipaget kom upp i höjd med grinden, sade han blott — satiriskt godmodigt:

»Va' fan nu då?»

Larson stannade av sig själv, och Åbergson replikerade muntert:

»Va' fan själv!? Du skulle ut och göra nytta för dig, du också, så slapp du se på hur pengarna ligger och surnar.»

»Vattnet blommar ju din tjocke fan, det trodde jag dig inte om att ge dig ut och fiska strax före midsommar — du
har rasslat iväg förstås utan att höra på frun först», sade Fregattkaptenen och rörde vid hatten »det gör du väl
annars eftersom det går för dig.»

»Blomma mig jag vill inte säga var», genmälte Åbergson belevat, »vi ska till Långsjön nu och där är det ingen
blomning: det är just min uppfinning med den sjön — ajö med dig nu, i morron bitti vid sjutiden kommer det upp
några stycken råg och vete, du får det på kredit.»144

»Det kan behövas», sade Hr Carlström. Och man skildes åt.

Herr Åbergson, som var i ett särdeles gott lynne, hade uppmärksammat de onödiga bekymmer som efter
vanligheten genomskimrade Borgmästarns, Räntmästarns, Carlströms och åtskilliga andra medmänniskors
uppsyn och hela beteende. Och han var just i begrepp att säga ett ord till Märta och Larson, ett liknelsens ord om
de fåvitska jungfrurna som hade klent med olja på sina lampor.

Men på något sätt kom han just nu att tänka på sin barnlöshet; och hans skämtsamma avsikt stelnade som ett lik.

Men Larson däremot var långt ifrån barnlös och han var för tillfället ej heller rov för någon annan åkomma. Han
vände på sig inåt droskan; Hr Carlström var en stor kund i Åbergsons magasiner, han var en sträv karl men med
ord och avsked som Herren Gud själv, och rejäl mot folket — och han hade med sin stelnade dysterhet varit en
gåta för Larson i tjugu års tid:

»Om en kunde begripa vad Carlström funderar på jämt? Så'n blev han långt innan han slutade med källarn, och
se'n har han inte gjort nånting som har det minsta kunnat räcka till för en karl som han. Att förtjäna pengar vill
han inte heller, fastän han håller hårt i dom han har. Och snälla barn har han och allting, det finns väl inte ett
herrskap i sta'n som har så skötsamma flickor som han, och inte en odåga till son har han en gång heller, fast han
är rik.»145

Märta tänkte att kanhända det just var en odåga till son som herr Carlström saknade, men obestyrkta gissningar
var ej hennes sak, och hellre skulle hon för resten ha bitit sönder tungan än hon hade rört i ämnet om söner och
döttrar. Men som maken teg borde hon svara någonting:

»Han är kanske bra ensam nu sedan frun dog, kanhända han är för sträv att ha några närmare bekanta, ja, jag
menar inte att han är högfärdig för det är han inte alls.»

»Han var likadan medan frun levde också», sade Larson. »Varken det eller någe' annat har gjort varken till eller
från för honom. Ja, är det inte märkvärdigt? Och en så'n egendom som han har ute i Torsång, det finns väl inte
maken, den borde väl varenda godsägare nerifrån landet fara och se på för att få lära sig.»



Emellertid hade man hunnit över de öppna fälten bortom Tallbackens backen och hunnit in i den ordentliga
tallskogen, det första skogsbältet som resan skulle korsa, tre kvarts mil brett. Återigen hände det någonting, det
gick inte tio minuter utan någonting nytt, resan späckades med händelser ideligen, ideligen.

Åtskilliga taltrastar, Nordsveriges näktergalar, utförde nämligen strax i början av tallskogsbältet en konsert, som
vid denna sena timme ej kan tillfredsställande förklaras av oss, som ha ganska liten fågelkunskap. Vi förmoda att
konserten kom sig av duetter, utförda par om par.

Sant är i alla fall, att dessa musikaliska kreatur förde
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ett väsen vars rikt omväxlande, fulla, djupa, klara, fullkomliga tongångar fängslade uppmärksamheten helt och
hållet och kom resenärerna att småskratta gång på gång åt den melodiskt vanvettiga munterheten runt omkring.
Alla fåvitska tankar om de fåvitska jungfrurnas få-vitskhet överdövades, och för tillfället tänkte Hr Åbergson för
sin del på Orkidéer, nämligen på deras blomningstid som ibland kan vara ganska lång.

Larson hade stannat ett lite tag.

»Kors ocka tokdjävlar!» fnittrade han gillande.

Men man måste ju vidare.

På landsvägen genom skogsbältet for ekipaget förbi några bondskjutsar, gamla bekanta naturligtvis. Varje
sammanträffande markerades av några ord, som till sin innebörd ej voro något vidare fattbara för den oinvigde,
men som försatte bondskjutsarna i en stillsam, långvarig munterhet.

Försenade av sällskapslivet utefter vägen närmade sig resenärerna vid halvniotiden den en halv mil breda,
paradisiskt leende, ljusgröna Sundbornsbygden som nu ljusnade framföreåt mellan de allvarsamma tallarna, likt
ett vackert löftes fullbordan. Kanhända med tankar på lingonplockaren, på den grinige beskedlige Borgmästarn,
på den bittert dammande mamsell Hanson, på Räntmästarn, smärtornas man, på Hr Carlströms okända börda, på
taltrastarnas glada vanvett, och så ånyo på lingonplockaren — tog sig Larson plötsligt före att stämma upp en
psalm. Med sprucken, men stark och säker röst, som i takten följde hästarnas trav och kom dem att spetsa147

öronen, sjöng han alla åtta verserna av ps. 219, vars ljusa, lyftande, gripande melodi ju är oss välbekant från
barndomen:

Gud, fullkomlighetens källa, Du som idel kärlek är Och kan ensam tillfredsställa Själens trängtande begär 1

Och i ett på alla håll gott humör av frihet, jämlikhet och broderskap åkte man snart upp på bron över Sund-
bornsån och fortsatte Svärdsjövägen österut.XVI.

Om jakt och fiske.

Magasinsdrängen Larsons åtgärd att genom ps. 219 ge ett mångordigt men vackert uttryck för sina åsikter, kom
oss nyss att sätta punkt och göra nytt kapitel.

Vi återfinna ekipaget senare på kvällen, vid elvatiden, två mil längre i nordost, och där vek man av från
landsvägen in på en mot Gästriklandsgränsen förande vinterväg, som nu på sommaren kunde befaras ett stycke,
mest blott i gående. Tre kvarts mil framåt på den, och så var det att stiga av för att sista halvmilen gå till fots till
Gammelvallen, en f. d. fäbodvall vid Långsjön.

Klockan var över tolv. Det var en vacker natt, och skymningen var ej så stark. Packningens omläggning i
mansbördor och surrning med rep försiggick ute på vägen utan svårighet, invid ett vattningsställe där hästarna
fingo sin förfriskning. Droskan kördes ett litet stycke in i skogen, hästarna spändes ifrån, selades av, fingo en
havretornister omkring nosen och bundos vid var sin tall.

Den ena av tallarna försågs av Larson med ett149

mystiskt påhäng: en lång, vit linneremsa som han tog fram ur fickan och stack fast med sin slidkniv som fick bli



kvarsittande. Även nu vid midnatt kunde man stava sig till en kort text på remsan: »tillhör Åbergson» — en i
blåkrita gjord fridlysning som ansågs vara tillräcklig.

Härefter gav man sig av. Larson skulle vara med och bära till Gammelvallen, skulle därpå vända om till hästarna
och köra ner dem en halv mil till närmaste gård, och skulle därpå återigen förena sig med huvudstyrkan vid
Gammelvallen.

Frammarschen försiggick under Åbergsons ledning på diverse varandra korsande gamla fästigar, på känn och
efter väderstreck. Luften var ljum och vinden stilla. Det började hastigt ljusna redan efter en halvtimme.

Just som Hr Åbergson efter ytterligare en dryg halvtimme stannade och såg sig omkring för att kontrollera
riktlinjen, hände det någonting: ett förfärligt brakande hördes några alnar ifrån, och den levande orsaken till detta
brakande tog sin riktning nedåt en glänta i skogen och var inom skotthåll väl minst tio sekunder. Åbergson såg
på så länge det var något att se. Därpå vände han sig och såg åt Märtas håll.

»Är det en älg?» viskade Märta mycket uppvärmd.

»Det var en tjädertupp», sade maken saktmodigt.

»Hoppsan!» insköt Larson menande.

»Ja det må ha varit vad som helst, så är det ingen synd om dig att du får låta djurena vara i fred», sade Märta
kallblodigt.iSo

Larson fnittrade skadeglatt men invände likväl:

»Ja men frun kunde väl villa ha en bit stek i veckan häroppe, och inte äta fisk hela tiden?»

»Vi har ju fårbogarna, di är ju med just för att ni är snälla och låter bli det där otäcka skjutandet.»

»Ja sir man va' fruntimmerna kan hitta på!» fortsatte Larson, liksom det välbekanta ämnet hade varit spritt nytt.

Märta bar två stora påsar med långrevsgrejor, och hon var ju på väg till ett storartat och obarmhärtigt krokfiske.
Man kan undra på hur hon då kunde ha kommit sig för att förbjuda jaktens friska tidsfördriv, och hur hon kunde
mot gamla förståndiga karlar upprätthålla en så godtycklig indelning av gott och ont.

Men Hr Åbergson för sin del undrade ej numera på detta.

Saken hade varit i en första behandling för snart tio år tillbaka, redan på eftersomrnaren 1847, då det närmast
gällde ungfågeln.

Hr Åbergson hade då lugnt och förståndigt gjort samma invändning som vi nyss framfört: gick det för sig att
fiska, och det med krok till, så gick det också för sig att jaga. Märta blev honom svaret skyldig; ocn han gick löst
på ungfågeln med orubbat mod, i tro att hans gärnings berättigande nu var fastslaget.

Ostörd av Märta levde han lyckligt i denna tro omkring tre år. Men då fick han se på annat.

Han höll på en kväll med att sortera hagel och anhöll hos Märta att få kaffe kl. 2 på morgonen ty hani3i

ämnade sig ut och knäppa sina första harpaltar för säsongen, det var i augusti månad.

Liksom om samtalet för tre år sedan hade ägt rum alldeles nyss, yttrade hon sig nu som här följer:

»Jag vet inte varför jag kan med fisket, jag kan inte

förstå varför, men jag kan inte--hör du jag kan

inte stå ut med att du håller på och jagar då det inte behövs — att en stor stark karl som du kan villa sätta efter
harstackare, det är ju ynkligt!» och hon stirrade på honom med stela, tårade ögon och började skaka i hela
kroppen.

Hr Åbergson i sin oskuld blev förvånad och flat, men det syntes ej på honom. Han såg lugnt på henne och teg.
Därpå fortsatte han med sitt göra.



En minuts tystnad, varunder Märta stod kvar framför honom.

Men nu bar det i väg med en explosion, som maken bevittnat endast några få gånger förut, och det var på en
tidigare tid av deras förbindelse, då olikheterna ännu på rena allvaret skuro sig mot varandra och man ännu ej så
noga visste att sammanjämkningar voro möjliga:

»Jag kan inte, jag kan inte hör du!» och hon sträckte ut armarna, alldeles utom sig — och började hoppa! Hon
hoppade rätt upp och ned och snurrade runt på samma gång. »Jag kan inte — — hör du, jag kan inte!» Hon
snyftade krampaktigt, överljutt: »Ooj — ooj — ooj — ooj!»

Hr Åbergson steg upp och gick åtskilliga slag fram och tillbaka över golvet. Han blev inte het utan tvärt-152

om; han svalnade i humöret, som efter ett par minuter hann bli iskallt. Det hjälpte inte att Märta snart hade saktat
av och nu låg på soffan och snyftade rätt beskedligt. Han såg lika fullt för sig Coriolanus, hur han snurrade runt
med en kniv i vardera handen, och han såg för sig Paulines otillfredsställda begär efter stryk. Det var ju fan att
det var så, att ett hem aldrig kunde vara annat än ett dårhus!

Åbergson satte sig med ryggen åt Märta och såg ut genom fönstret åt gården, som nu vid niotiden på kvällen var
tom.

Det enda som fångade uppmärksamheten i denna utsikt, som han sedan sjutton år kunde utantill i vartenda hörn,
var ett i grått med några brandgula sirater målat leksakshus inom ett lågt staket av runda, gråa spjälor med
brandgula toppar. Hela anordningen var uppförd invid stallet och var en kaningård, som han givit Märta till
hennes födelsedag för en månad sedan då hon fyllde 22 år. Då kaninerna på födelsedagens morgon befunnos vara
tillstädes på sin gård, log hon och rodnade mörkrött av tillfredsställelse; det var tydligt att han hittat på något som
var förmer än han själv visste.

Vid detta minne var Åbergson, där han satt i fönstret, klok och besinningsfull nog att även minnas kaninernas
släktskap med harpaltarna. De voro ju kusiner — spjäl-staketets brandgula toppar klarnade, och han såg att det
hela verkligen var mycket nätt, det var ett stycke konstverk, organiskt inpassat på en bakgård. Märta hoppade
nog i alla fall inte alldeles lika med Coriolanus, och153

hon ville inte ha stryk som Pauline. Han hade aldrig rört henne på det sättet, och han hade alltid vetat att det ej
behövdes eller kunde göra någon nytta, men väl kanske en oberäknelig skada. Det var ju troligt att fisket var
något annat för Märta än vad jakten var. Gubben Johanson var ju uppfödd i Påskallavik vid kusten, och då
gubben fordom hade tagit Märta med ut på fiskturer, så länsade de ju muntert undan från den övermäktiga
mamma Johanson, och de fällde sin ankarsten i barndomens lyckliga Påskallavik.

Hr Åbergson påminde sig att han var karl och att hans manliga förstånd var till för att reda upp trassel och ej för
att göra värre. Iskylan tinade till normal temperatur, men ej heller mera: ty det var nu ej fråga om någon leksak,
det var fråga om en ganska stor förändring, sannerligen en allvarsam förändring i tillvaron, ty jakten — i
verkligheten, i minnet och i hoppet — var en hel tredjedel, ungefär, av livets ljusa sida.

Han nöjde sig med att stiga upp och säga:

»Jag stannar hemma och går och lägger mig. Ge mig en hård smörgås med skinka på, och ett glas kummin, och
en kopp kaffe.»

Märta steg ögonblickligen upp och uträttade tyst och stilla vad som påfordrats.

Varpå Hr Åbergson förtärde det framsatta, gick och lade sig och sov den rättfärdiges sömn.

Då han vid 4-tiden vaknade, fann han Märta uppstigen och kunde på ett och annat se att hon troligen varit154

vaken hela natten. Hon sade efter en stund, sakta skakande:

»Du är ond på mig.»

Hr Åbergson besinnade sig en smula, men genmälde:



»Hör du, jag slutar jaga nu, men jag vill inte att du skall ha fått din vilja fram utan att du ger valuta för det — det
skulle inte bli nyttigt för dig. Det är en sak som jag alltid har tyckt illa om fastän jag inte har sagt något, och det
är att du skiljer på mitt och ditt

— du har för dig att du var förmögen då vi gifte oss, och du har låtit höra av det ibland. Tills nu har jag fört
särskilt vad du kunde räknas ha då svärfar dog, sedan kapitalet för svärmors livränta dragits av, och jag har lagt
till räntorna och sett till att ditt alltid skulle kunna på vissa år tas ut ur affären utan att alldeles förstöra den. Och
»ditt», det går nu med räntorna till omkring 140,000. Men nu är det slut med det där

— vartenda öre du har, det har du fått av mig — hur, det bryr jag mig inte om att förklara för dig, det förstår du
ändå om du vill tänka efter. Och nu tar jag det där alltsammans, helt enkelt, och från och med nu får det inte vara
tal ett ord om den saken vidare. Och dessutom är det en sak till som jag också vill ha ändring i, det är inte nå'n så
stor sak, men ändå: du vet att jag tycker du ser bra ut, och just därför kan du tåla att höra det jag menar —jag vet
ju att det kliar ini näsan på dig för ärret du har efter difterin, men nu får du alldeles sluta med att peta på det där
så att jag eller någon annan sir det; jag kan inte tåla det.»155

Hr Äbergson tog sig härefter, där han låg, en liten tobaksbuss av den fintrådiga men starka »Twist Naturelie»,
som han hade stående i en bleckask på nattduksbordet.

Märta gick och satte sig på en stol, och efter en kort fundering i de oväntade nya ämnena började hon gråta litet,
men hon sade ingenting.

Några minuter förgingo utan något som helst meningsutbyte. Därpå torkade Märta bort tårarna, steg upp och
yttrade i en ton som om hon nyss vaknat i gott lynne och, ännu något sömndrucken, önskade frid på jorden och
människorna en god vilje:

»Vill du inte ha frukost i dag, och inte bara kaffe, då du har vaknat så tidigt?»

»Jo det kanske inte vore så dumt», medgav Hr Åbergson.

»Ska jag steka ett par lammkotletter?» frågade Märta. »Och laga litet brysselkål?»

»Ja, du kan gärna duka lite' prydligt åt oss också — och ta in ett par av kaninerna att hålla sällskap. Men be dem
att di inte fiser för mycket: 'Elskede, føler du Duften — over den svale Sø?'» — citerade han efter en skald.

»Få se hur det går», sade Märta och skrattade nu överljutt.

Och därmed var den stora saken slutbehandlad, och makens jägarsaga var till ända. Och sju år hade gått från den
dagen och till dess Larson nu yttrade de tänk-56

värda orden: »Ja sir man va' fruntimmerna kan hitta på!»

»Ja sir man på», upprepade han.

Men ingen svarade, ty det blev just nu annat att tänka på. Ett bösshåll ifrån, nästan rakt i linje med den fortsatta
frammarschen, stämde det upp ett ursinnigt gläfsande hundskall.

»Det är nog Jeppe, vi är framme nu», förkunnade Åbergson.XVII.

Gammelvallen och Långsjön.

Man kom fram, och det var mycket riktigt Jeppe som gav skall. Han stod bunden vid dörren till en av de på
vallen kvarstående fäbodstugorna, som tillika var hans rymliga hundkoja. Det var en knappt mer än ettårig vit
jämtländsk spetshund, en vallhund alltså vad rasen angick.

Fordom, d. v. s. för sju år sedan, hade Åbergson stövare. Tre sådana funnos då jaktens saga tog slut, och de levde
kvar åtskilliga år som pensionärer på hans gård, fetmade av brist på motion, åldrades i förtid och dogo efterhand
en förtidig död för välmenande laddningar av grova varghagel. Den sista av dessa trotjänare sköts av Åbergson
just före avfärden till Långsjön. Jeppe var den korade efterträdaren, han var Wilhelm Åbergsons hund, som vid
sju veckors ålder inackorderats hos folket på Gammelvallen för att fostras ute i naturen, lära sig ligga ute, bruka



förståndet, lukta på räv och varg och i allmänhet stärka humöret som det passade sig för en blivande gårdshund
som bor-de kunna ge stadshundarna på pälsen och hålla dem ifrån den storfurstliga gården.

Det var meningen att ta honom med på hemresan.

Den 78-årige f. d. sergeanten Hedlund, som hade varit med i 1808—1809 års krig och i synnerhet i slagen vid
Lappfjärd och Oravais, och som under storskiftet för länge sedan hade av bönderna för 125 riksdaler riksgälds
köpt den övergivna fäbodvallen med ett stycke skog, stod halvklädd på bron till en av de två förutvarande
fäbodstugor, som han använde för sitt hushåll på två personer.

Vare sig nu Jeppe fäste sig vid att gubben Hedlund tycktes godkänna de i skogskanten anryckande främlingarna,
eller om Jeppe själv kände igen dem — alltnog han kastade om humöret från raseri till ett övermått av-
förtjusning, reste sig i kopplet rätt upp och ned och fäktade med frambenen som en cirkushund, tjöt av lidelsefull
ömhet, lade sig på rygg med benen i vädret då resenärerna kommo inpå honom, lät klappa sig ett ögonblick men
for så upp på dem och högg i hårda tag med tänderna för att förlänga den vänskapliga samvaron.

»Låt nu gumman sova», sade Åbergson sedan hälsningarna utbytts och gubben Hedlund med ihärdiga frågor
pressat fram en hel del upplysningar såsom att hästarna voro kvar nere i skogen och att Larson strax skulle gå ner
till dem, och att inga jaktgrejor funnos med den här gången heller, och att besöket blev på en hel vecka, och att
Jeppe skulle följa med på hemresan, och att Fältprosten Enebom, som också hade varit med vid Oravais,159

var död, och att auktion var hållen efter honom och hade inbragt litet över 700 Riksdaler Banko, och att Märta
inte heller nu var »på det viset» (gubbtruten är lik sig, tänkte Hr Åbergson) och att det fanns kaffe med i
matsäcken.

»Gå du in och lägg dig nu igen», tyckte Åbergson. »Vi är hemma här och ska ha vårt för oss, men vid nie-tietiden
är du och gumman bjudna på kaffe här ute på backen om Ni sätter till kopparna själva.»

Varpå resenärerna tågade av till ett par andra stugor, som stodo tomma och av gammal hävd voro till Åbergsons
förfogande.

T den ena lade Larson in lingonplockaren och en filt, varpå han försiktigt sköt till dörren och kilade fast den med
en träbit på lämpligt ställe och gick sin väg tillbaka åt hästarna till.

I den andra stugan ordnade Åbergson och Märta för sig och packningen, varpå mannen tillgrep och bar in ved
från gubben Hedlunds vedhög, och Märta gjorde upp eld och satte på kaffepannan. Det var nu vid två-tiden på
morgonen.

Hr Åbergson ställde sig halvsovande ute på vallen och såg ut över sjön där nattdimmorna delvis lågo kvar och
delvis skingrades.

Gammelvallen var en rundad, hög, brant udde mitt på sjöns längdsträckning och hade utsikt över sjöns båda
armar som vinklade iväg minst en halvmil snett framåt åt vardera hållet, med åtskilliga holmar, uddar och sund.
Tvärs över sjön var en kvarts mil ungefär.i3o

Långsluttande höga barrskogsåsar var strändernas karaktär, med ljusgröna björkhagar och bjärtgröna
skogsängsfläckar, som av En Stor Estetiker hade förlagts här och där på lämpliga ställen.

Sjödimman lättade mitt över, och Åbergson fick se något som kom honom att vakna och ge ifrån sig ett högljutt
och grovt ord:

»Djävla lushundar!»

Märta övergav ögonblickligen spisen och kom ut.

»Va' är det?» frågade hon vaken och nyfiken.

»Se på där mitt över!»

Där syntes någonting, som vi ha sett och ännu se häl i Sverige i alla landsändar med någorlunda stora



skogstrakter: en kalhuggen ruta — väl en kilometer lång från högsta bergåsen rakt ned till sjökanten, och kanske
dubbelt så bred.

Några frötallar funnos verkligen kvar. Men ändå! Ändå var det ett svineriets triumf, en brottslig hyllningsdikt åt
förintelsen och förruttnelsen, ett brottsligt och falskt motstycke till Salomos Predikares hyllningsdikt åt den
naturliga förgängelsen, som har mening i sig liksom livet.

»Vem har bättre än han givit begreppet om livet?» — har det om Predikaren sagts av en svensk författare:

»Icke genom att måla opp vad det kan skänka, utan genom de sex små verserna om förintelsen. Där är icke skri
och tandagnisslan, icke åthävor och deklamation. Det endast skymmer över fönstren, ljudet från kvarneni6i

försvagas, gräshopporna stelna och brunnshjulet faller i vattnet».

Märta betraktade den stora huvudskalleplatsen och sade med ett ängsligt uttryck:

»Ja men nog är di' vådliga! Nog är di' vådliga! Finns det inte straff på sånt' där?»

»Straff?» hånade maken. »Jag höll på att säja om det åtminstone blev nå'n förtjänst på't, i pengar! Men det är det
inte på långa tider än. Vet du vad jag kan gissa att det har förtjänats på den där rutan? Den är väl kanske en
femhundra tunnland. Bönderna har fått ett par hundra riksdaler riksgälds kan jag tänka, femti öre tunnlandet
högst, och köparn han har måst krångla fram virket ända ner i Dalälven genom en hel rad små dåliga flottleder.
Och när virket se'n har kommit ner, så är det tur om det ger någe' hundra över avverknings-och
flottningskostnaderna. Det har gett på sin höjd en arbetsförmanslön, för några månader, inte mera. Se'n förstås
har nästa man kunnat jobba opp priset några hundra procent — för då är det så'na ungefär som jag som köper det.
— Men di där träaffärerna har jag i alla fall gett fan i att ge mig in på. Man har nog att svara för ändå, och det på
mer än ett sätt.»

»Ja det må så vara», menade Märta, »det bryr jag mig inte om så länge du inte bryr dig om det själv — men så'nt
där! Det finns ju nå'n slags regering i Stockholm, och riksdagsmän är det ju tal om jämt, men va fanken gör di
om di inte har tid me' så'nt där? Straff skulle de' vara, och det me' spön ändå.»

II—142162. Fahlman, Firman Åbergson.IÖ2

»Spöna finns inte kvar du, di kom bort härom året — om jag nu säjer att du har rätt i alla fall — så får du allt nu
strax gå in igen och ta' ut kaffet. Vi ska' ge oss av nu snart.»

»Om du säjer att jag har rätt! Det har jag ju jämt», sade Märta skrattande och lutade sig mot honom. »Det har du
väl sett! Vet du vad du får till kaffet?» fortsatte hon i ett ömt tonfall, »du får smör på din skorpa, jag tog lite med
för att ha innan jag slipper in hos Hedlunds.»

Och hon försvann åter inomhus.

Och snart därefter var den lyxfria kaffefrukosten överstökad, och man gick i båt just som sjödimmorna i ett enda
slag försvunno för en liten första bris i soluppgången.

Soluppgången gick också i ett nu, åtföljd av vaknande fågelläten, vaknande dagrar och skuggor, vida utsikter,
och en klar himmel med strömoln speglad i sjön trots ytans lätta krusning.

Åbergson satt vid årorna och rodde mot en holme snett över sjön. Märta var i aktern och skötte ett gädd-drag,
men då man efter en halvtimme kom inpå sin ankarplats utanför holmen hade ännu ej ett enda ryck känts av.

Draget firades in och ankarstenen firades ut på sex famnars vatten. Fyra små korta metspön — sänkspön, utan
flöten — var hela fiskredskapen denna gång. Deras krokar maskades på i en handvändning och fingo gå163

rakt på bottnen, styrda av stora blysänken ett stycke upp på reven.

Firman Åbergson och Märta sutto mitt emot varandra i för och akter med två spön var, ett på vardera sidan om
båten. Saken gällde här stora abborrar och möjligen någon braxen, kanske också några ålar.



Den granbevuxna holmens branta strand hade man på ett litet stenkasts avstånd. Roten av en kullblåst gran på
strandkanten var en viktig punkt, ena ändpunkten för en riktlinje till gubben Hedlunds skorsten på sovstugan.
Där denna linje skars av en annan mellan ett par hemliga märken på andra av sjöns strandpartier, där var met-
stället, ursprungligen känt endast av gubben Hedlund men utlånat till Åbergson; och där satt man alltså nu, och
man satt där ingalunda förgäves.

Fem minuter hunno ej gå från krokarnas nedfirande förrän abborrarna hunnit lugna sig efter åsynen av den stora
ankarstenen, som nyss förut kommit farande på sin grova tross.

Det blev ett mete som väl hade sina tomrum på en liten stund men som ibland gav napp på två, tre spön samtidigt
och som efter fyra timmar hade dragit upp i båten många tjog ganska jämnstora abborrar, men däribland några
marksabborrar. En ål på tre marker och ett par lakar prydde fångsten med sin sällsynthet.

Det var troligen två pund tillsammans.

De fiskandes plikttrogna, djupa tystnad avbröts vid 7-tiden av Åbergson:

»Nu tror jag det får vara bra för den här gången.»164

»Åj, åj, åj!» sade Märta högt skrattande i befrielsens lycka, »jag trodde jag skulle gå åt då jag inte visste hur
länge du skulle hålla på.»

Hon reste på sig, sträckte spöna vanvördigt upp i luften med revarna fortfarande i sjön, och gäspade i glatt
jämrande tonfall:

»Men det var väldigt en så'n massa. Och så stora se'n.»

Man firade upp och begav sig hemåt igen.

Efter en stund hördes några klara, spröda toner föröver, och Åbergson måste lägga upp årorna och vända på sig
sedan han först sett sig om. Det var någon som stod på Gammelvallen uppe vid sovstugorna och blåste på
Hedlunds välbekanta, näveromlindade, två och en halv aln långa vallur av trä.

»Det är Larson!» förmodade Märta.

Det var det nog, ty gubben och gumman stodo i klart solljus ett stycke ifrån. Men det alldeles oväntade var att
några små figurer rörde sig i tavlan därjämte; oberäknat Jeppe och de fyra stillsamma ost- och smörprodu-
cerande korna och några getostproducerande getter som för tillfället allesammans njöto ett dolce farniente.

»Det är några barn», sade Märta. »Vad kan det vara för några?»

Det hela var en grann tavla, så mycket var säkert.

Gammelvallen låg där överdådigt savfull och livaktig, en blänkande ljusgrön trekant, öppen mot sjön, sänkande
sig i vågformiga avsatser som voro prickade i mörkgrönt av enbuskar och på ett ställe randade av en pota-165

tisåker inom gärdesgård. De tio kvarstående små gråa stugorna, varav fyra nu voro för kreaturen, lågo på olika
höjd, syntes fristående nästan varenda en och sågo i sin uråldriga litenhet alltjämt ut som bostäder fastän de ju i
allt beboddes av två personer. Allt där uppe vände sig mot sjön; även kornas uppmärksamhet tycktes följa
vallurens riktning, de stodo avvaktande och skådade utåt på Wilhelm och Märta.

Jeppes oavlåtliga, energiskt skärande skall var nu och från hans släktes urtid noga sammanstämt med lurens
enkla melodier. Spridda björkar lyste här och där ett stycke uppåt vallen, och granskogens allvarsamma ram
omgav det hela.

Och fisk fanns det i båten, och gott humör, och aptit.

Fiskarparet kom i land så småningom, och näst fisken rörde sig frågan om barnen.

»Det är barnbarnsbarn till oss alla tre», sade gubben Hedlund. »Di ska vara här hemma hos oss i sommar.»XVIII.

Fortsättning.



Kvällen samma dag blev hela långreven om 700 krok utlagd på övligt sätt: tre, fyra, fem famnar mellan krokarna,
och för var tionde krok större mellanrum med ett träflöte, ett stensänke och ännu ett flöte, för att på en gång bära
reven och sänka den.

Reven sträckte sig alltså en dryg kvarts mil, och sträckningen gick nära land ty sjön var en djupvattensjö med
branta stränder.

Revens båda ändpunkter markerades i botten av en stor ankarsten och på ytan, för att lätt kunnna återfinnas, av
en grant rödmålad vätte: en rund träskiva med en pinne rätt upp och ned genom ett hål i mitten.

Och sedan firman Åbergson äntligen nära midnatt fått bortändans vätte utlagd på sjön, så vände man om, men
följde pliktskyldigast reven tillbaka ett gott stycke och såg på flötena. Det var mulet och skymningen var stark.
Sjöytan var alldeles stilla så när som på en långsam andning, och blänkte här och där i en mörk glans. Flö-167

tena uppenbarade sig småningom för ögat som en ändlös rad av stora simkunniga larver, vilka sakta vände på sig
hit och dit.

»Och si! det var allt ganska gott!» tyckte Äbergson belåtet.

»Det ska inte Wilhelm vara så in i helsike säker på!» menade Larson och höll larverna i sikte med en skulptörs
stelnade uppsyn i iakttagelsens ögonblick. »Jag tror att vi har spänt för hårt: dom svänger för mycket.»

»Misstag, min vita duva», sade principalen lugnt. »Det är en liten strömsättning där omkring udden, det är den
som gör det.»

»Ja-a, ja så ja, kan hända det kanske, kanhända», medgav Larson tveksammare. »Ja det är ju det vi får si
imorron.»

»Det får vi säkert si, min gosse», bekräftade Åbergson.

Under tiden låg Märta och sov i sin stuga, på övre britsen, med Jeppe bunden utanför vid dörren och lägrad på sin
principals granris. Hr Åbergson hade nämligen två sovplatser som han omväxlade med, allt efter väder och vind,
humör och behov efter luft. Den ena var inomhus på nedre britsen, som var något trång och kort; den andra var
en bred granrisbädd på marken utanför, uppstoppad mot den låga bron vid ingången och med en grov handduk på
huvudkuddens plats. Det var mycket bra där för den som tålde sjövind och ville se sjön i det sista, och förstod sig
på barrdoften.

En stund efter tolv reste sig Jeppe motvilligt och lät168

höra ett par tre lågmälda, förtroliga gläfsanden varpå han stod tyst och väntade tålmodigt på de sjöfarande.

Märta vaknade genast, klättrade med den kvinnliga ungdomens tunga vighet ned från britsen, tog en filt omkring
sig och gick ut på bron. Jeppe bekräftade riktigheten av sin iakttagelse med ännu ett par gläfsanden i sömnigt
familjär ton.

Ingenting annat hördes än så länge, men efter en stund förnam den lilla frun mycket riktigt några svaga ljud, som
kunde komma från sjön. Snart hördes några enstaka årslag och en och annan knarrning i årtullarna. Och långt
senare skramlade det till nere vid strandkanten som ej var synlig, det var årorna som lades upp. Ett skrapande och
nya skramlanden och ett nytt skrapande, det var båten som tog land och besättningen som gick i land och drog
upp båten. Kort därefter syntes två annalkande dimfigurer, som på nära håll befunnos vara ganska trötta, men
torra överallt och ej hungriga; färdiga att genast lägga sig.

»Kaffe klockan fyra», bestämde Hr Åbergson. »Och du kommer me' ut och tar opp, förstås?»

»Ja visst, det var en sak det!» svarade Märta.

»Ja godnatt då,» hälsade Larson sömnaktigt och gick in till sig.

Firmachefen makade undan Jeppe och lade sig på granriset, och Märta bredde två filtar över honom.



Och hon gick in och lät dörren stå öppen, och Jeppe lade sig på bron med nosen över principalens mössa; och169

alla somnade strax, som man somnar efter långa vandringar i Paradiset.

Och det blev morgon och nära middag på den andra dagen.

Reven hade tagits upp och snurrats upp på tork omkring ett par av stugorna, fångsten var tillfredsställande och
frukosten var förtärd men ännu ej fullt glömd, ty matsmältningen pågick.

Frukosten, anordnad i skuggan, hade garnerats av stopmått och kvartersmått innehållande gumman Hedlunds
mörka svagdricka, upphämtat ur jordens innandöme där kaggarna stodo på is.

Anordningarnas grundval hade varit en av daggmasklådorna, övertäckt med en oberörd handduk och bärande ett
alnsbrett, runt, blankskurat tennfat, också tillhörande värdfolket. Där lågo i tilltalande grågrön, djupt
förtroendeingivande stuvning, jämnstora halvmarksabborrar, uppfläkta och med skeletten urtagna, men för övrigt
i alldeles hela halvor, strålformigt anordnade med smaländan inåt.

På fatets vida kanter runtom funnos påbredda smörgåsar på hårt grovt bröd i trekanter lagda i form av en
Betlehemsstjärna, med stora persiljekvistar emellan.

På en sten inom offerringen stod en av gumman Hedlunds gräddostar uppställd i helfigur.

Och ett svagt sjudande ljud inifrån kaffekokningen hade strax meddelat, att allt var ordnat på sin rätta tid, så att
ingen sinnesoro behövde störa aptiten.170

Frukostens lilla fältslag hade därför som vanligt funnits bli en vacker seger för Märta. Och hon ökade nu efteråt
sin förtjänst med den dagliga middagssysslan att jämte gumman Hedlund rensa och salta ned allt av fiskfångsten
som var bäst användbart och ej behövdes för dagens måltider. Nedsaltningen gjordes åt värdfolket, för deras
vinterförråd. Det mindre användbara gick till grisen; vi anmärka att även detta parti rensades, och att det kokades
för att ej ofördelaktigt påverka karaktären i fläskets smak.

De tre barnen? De voro på egen hand i björkhagen ovanför vallen.

Åbergson och Larson lågo vaket drömmande på backen strax bredvid fruarnas arbetsplats, och gubben Hedlund
stod mitt i kretsen, lärande dem och frågande dem alla om allt under solen.

Och därför kunde nu allt ske som kunde uträttas i samtalsväg.

Det var ju ingenting alls i det föregående som i minsta mån hade förberett sinnena på överläggningar i religions-
saker, men ett tu tre var man helt oväntat därhän; dessa saker voro ej nu som fordom lokaliserade till Arildsläge
utan funnos utspridda både här och där. Ett per post till Gammelvallen kommet gratisexemplar av »Pietistens»
Majnummer, på sexton oktavsidor, hämtades ut och granskades:

---»Människan skall finna all sin rättfärdighet

i en annan man, i honom som var 'gjordan under lagen, för att förlossa dem, som under lagen voro'. Och honi3i

skall få en ny visa i munnen, blott den om lammet som dödat är. Si till sådant vill Lagen tjäna oss.---»

»Det där skulle allt ha varit nånting för Kasparson att hojta åt!» tänkte Åbergson, som med den verklige
affärsmannens grundlighet bjöd till att undersöka bladet.

Emellertid sade han tillsvidare ingenting, ty han kände närmare en och annan bonde, som var »läsare» och som
var en mycket bra karl, bland de allra bästa till och med.

Men flertalet »läsare» var det inte så bevänt med, långt därifrån; men det kunde medges, att de voro
skötsammare och sparsammare och inte läto lura sig i affärer så bra som världens barn. De voro kallblodigare
eller försiktigare än dessa och höllo ihärdigare på slanten. Men det var ju kanske inte så tokigt. Själv hade
Åbergson mått särdeles bra av sådant, fastän han ju hade hittat på det själv, utan att »finna all sin rättfärdighet i
en annan man.»



»Ja Lammet och det där ja, men annars vill ju Pietis-terna vara så olika som helst med dom som går i kyrkan»,
menade gubben Hedlund.

»Vill ja», sade Åbergson. »Men hur mycket det är, det är just frågan om det. Inte annat jag har kunnat si, så är det
mest bara hedningar på ömse håll utom några stycken här och där. Nan annan ska di jämt ha framför sig i stället
för att stå rycken själva — di ska ha 'oxars, lamms och bockars blod', som Esaias dundrade om.»

»Jo det är säkert det», fullföljde Larson, som under172

samspråket visat humör mot både Lammet och Jehova, men i alla fall höll hårt på Svenska Statskyrkans psalmer,
en del åtminstone. »Hör du Hedlund, ta ut Eran bibel ska jag läsa ett stycke, så ska Ni få höra hur det var med
Moses! Jag hittar nog reda på den själv förresten.»

Larson gick in, kom ut igen, och föredrog fjärde Moseboks 31 kapitel om kriget mot Midianiterna, v. 7—35.

14. Och Moses wardt wred på härens höfvitsmän, som höfwitsmän woro öfwer tusen och öfwer hundrade och
kommo ut ur hären och striden,

15. Och sade till dem: »Hafwen I låtit alla qwinnor lefwa?»

16. Si, hafwa icke de förwändt Israels barn genom Bileams råd, till att synda emot Herran på Peor; ---

17. Så slån nu ihjäl allt det, som mankön är ibland barnen, och alla de qwinnor, som man känt och när legat
hafwa;

18. Men alla flickebarn, som icke ännu man känt eller när legat hafwa, dem låter för eder lefwa.

19. Och liggen utanför lägret alle, som någon slagit, eller den slagen war kommit wid, på det I skolen rena eder
på tredje och sjunde dagen samt med dem, som I till fångar gripit hafwen.173

24. Och skolen två edra kläder på sjunde dagen så warden I rene; sedan skolen I komma till lägret.

»Det var allt en söt Gud den där Herran på Peor!» tillade han. »Och Moses' Gud var han, som Ni kan höra.»

»Jaa, man må väl kunna tycka det är underligt så'nt där», menade gubben Hedlund, »och nog fick jag lära mig att
det var Guds ord rubb och stubb i Gamla Testamentet också — och så alldeles urmodig är väl inte Moses än
heller förresten, för vad jag kan höra så skulle han ha' dugt åtminstone till kosacksergeant i finska kriget, och blitt
en utav dom styvare ändå.»

»Ja säja va' man säja vill», tyckte Äbergson, »så är det oförskämt av religiöst folk och präster att lära ut att så'nt
där är Guds ord det också — åtminstone är det inte Guds ord här i Sverige för här går det inte så där till i alla fall.
Och för min del så tycker jag att det där skriandet om Lammets blod inte heller är så allra värst långt borta ifrån
det där — det är inte så olikt då Moses' folk skulle två sina kläder på sjunde dagen, som Larson läste om. — Jag
minns ju inte så noga hur gubben Esaias var han heller — men det lilla jag vet så tycker jag bra om honom —
'Förmeren edra böner så mycket I viljen, jag hör ej på dem, — tvån eder först och främst, renen eder från eder
orenlighet' — han mente andra slags tvättningar, han. Det tycker jag är kristendom, om nå'nting ska vara.»714

»De' tycker jag me'», vittnade Larson. »Och si därför går det nog så bra för oss att fiska ihop, för att vi är utav
samma religion. Ja, Frun håller nog me' oss hon också, fast hon inte är så hemma i skrifterna som vi — men hon
är ju inte så gammal heller än!»

»Jo då, jag håller me' Er jag också, inte behövs det några skrifter för de' inte!»

»Ja men», sade gubben Hedlund, som nu börjat vädra ett alltför utbrett fritänkeri, »jag säjer ändå», sade han i
mycket bestämd ton och höll fram käppen som en taktpinne, »jag säjer ändå», upprepade han, »att Fältprosten
Enebom så ung han var på den tiden, så höll han korum me' oss så att vi hade gott utav'et — och det behövdes
också.»

»Vem har någe' emot korum?» frågade Åbergson förnärmad. »Inte jag åtminstone. Du ska' inte tro att jag vill åt
din religion på någe' sätt», fortsatte han gemytligare, »jag tror den är bra som den är. Jag skulle gärna höra på



korum nu här på vallen me' detsamma. Sir du Hedlund, min fältprost det har alla år varit Larson, fastän han har
mest inte haft tid att komma ifrån magasinet. Så det enda som jag tror kan stå emellan dig och mig i
religionssakerna, det är att jag håller för min del på att Larson är lika styv som prosten Enebom var!»

»Ge sig inte fan på det, Wilhelm!» fnittrade Larson belåtet. »Men det säjer jag en gång till att vi har samma
religion i alla fall.»

Men nu hade det gått för långt för gubben Hedlund, inte så mycket i religionssakerna, men i fråga om att175

han måst höra på andra utan att få till livs några nya sakliga notiser, varken stora eller små, om personer och
förhållanden. Han grep in i en avgörande ton med några ord om prosten Enebom, kom lätt över till Oravais och
avgav över detta slag en ny, förbättrad och utvidgad berättelse, som icke på något rimligt sätt kunde avbrytas.
Den var för resten mycket underhållande här och där, ty det var en originalberättelse som delvis var färglagd i
äkta färg med berättarens eget blod, och det inte bara från ett utan från tre hål i kroppen: ett skotthål och två
trekantiga bajonettstygn. Och några i Finland bortfrusna och bortklippta fingrar och tår voro också närvarande
som osynliga vittnen på att berättelsen i det hela var god och vacker svenska.

Gubben hade börjat sin berättelse i slutet av träffningen, men slutade mera i början, genom livliga väsanden, som
åskådliggjorde de beskjutnas intryck av en stark gevärseld från långt håll.

»Nå men va' hörs det om koleran då?» tog gubben strax upp igen, nu i ett modernt och aktuellt ämne.

»Ingenting just ännu, men det kommer väl senare på sommarn», svarade Åbergson. »Emellertid så tros det inte
att det ska bli någe' svårare år mera, som det var 1853. Men slut är det nog inte — ja vi i våran stad slipper ju
alldeles, som vanligt, det lär vi ha roströken från gruvan att tacka för.»

»Men hör du, i Wenjan», sade Märta.

»Jaha, det var sant det, jag har ju tidningen med176

mig.» Äbergson gick in och kom ut med »Tidning för Fahlu län och stad».

Gubben Hedlund satte sig på en sten och började stava och läsa upp någonting långt om rödsot i Wenjans kyrkby
och vid Johannisholms bruk. Åbergson somnade en stund och lät höra små snarkningar ibland, men han vaknade
snart igen, ty den unga grisen Lacke hade infunnit sig och började nosa på honom under korta, lågmälda
grymtningar. Åbergson rörde på sig och Lacke spratt tillbaka, ytterligt förskräckt, men närmade sig strax igen;
firman Åbergson kliade honom på ryggen, och det var bra ett lite' tag, Lacke sjönk välbehagligt ihop, först till
sittande ställning, därefter till sidoliggande, varpå han ånyo hastigt spratt till och satte sig öga mot öga med Hr
Åbergson. Gubben Hedlund mumlade på med läsningen. Åbergson och Lacke betraktade varandra. Lacke hade
polisonger och mustascher, kortväxta men oklippta. Hr Åbergsons voro klippta. Åbergsons ögon voro stora och
för tillfället mycket godmodiga. Lackes voro små och vaksamma, och han blinkade litet emellan. Hr Åbergson
somnade om igen, sov över kolerasaken och vaknade upp mitt i Krimkriget med dess beskedliga filial,
östersjökriget, varom det hade uppstått buller:

»Ja det må jag då säga!» utbrast gubben Hedlund. »Du är allt en konstmästare att språka du, Larson! Och orätt
har du i alla fall, för åtminstone östersjökriget var ett skitkrig. Du ska få si en lapp som jag tog ur en tidning en
gång och har på väggen därinne — det är från samma månad som du pratar om, men det låter lite177

på annat sätt för det låter som rena ynkligheten som det också var!»

Och utomhusbiblioteket förstärktes nu mecf ifrågavarande lapp, där det stod:

Östersjökriget.

Från denna krigstheater äro för närwarande inga underrättelser af synnerlig wigt. Alla de allierades mörsarebåtar
sägas redan hafwa afgått hem, enär de genom det myckna skjutandet wid Sweaborg blifwit försatta i obrukbart
skick.



»Jo så ska de' låta!» fortfor gubben argt, »lusaskar! Nej, ryssen känner jag nog, inte springer han för bara
smällen, nog får man gå på honom med bajonetten.»

Och gubben och Larson fördjupade sig vidare i Krimkriget, utan minne av att ingendera hade varit där, och utan
hänsyn till fredslutet i Paris år 1856; och de belägrade Sebastopol under många stridigheter.

Två av korna närmade sig och stannade mycket nära inpå föreläsningscirkeln, tysta och stilla, med en uppsyn av
påfallande grundlighet.

Åbergson grep villrådigt efter »Pietisten» för att möjligen göra något inhugg på krigsteatern. På sista sidan stod
en kort berättelse som han började läsa upp efter ett förberedande:

»Hör på nu ska Ni få höra! Det är en berättelse här som heter:

»Tack att du har sändt elaka menniskor.

En missionär på de Engelska kolonierna i Westindien hörde en dag en Negerslaf bedja så-
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lunda: 'O Herre Jesu, jag tackar dig af hjertat, för att du sände till mitt fädernesland ett stort skepp, och i detta
skepp elaka menniskor, för att taga bort mig derifrån och föra mig hit till detta främmande land, der jag fått höra
talas om dig och lära att älska dig. Och nu beder jag dig, o Herre Jesu, om ännu en stor nåd: sänd andra onda
menniskor i ett annat stort skepp, att de borttaga också min fader och min moder och föra dem hit, att de också
må få lära känna dig och älska dig.'

Några dagar derefter kom Missionären ned till stranden. Der träffade han åter Negern, som stod och såg med
oafwänd blick utåt hafwet efter ankommande skepp. 'Hvad ser du efter, Thomas?' frågade Missionären. 'Jag ser
efter om Jesus har hört min bön,' svarade Negern. Twå år igenom såg man denna troende och kärleksfulle sonen
dag efter dag på stranden, noga aktgifwande på hwart skepp som kom. En dag kom han glad och jublande till
Missionären och sade: 'min Jesus har nu hört min bön och min fader och min moder hafwa nu kommit med
skeppet.' Gud hade verkligen hört hans enfaldiga bön och sändt flera 'elaka menniskor' att äfven föra hans
föräldrar till det land, der de fingo lära känna Gud.»

»Ja men så'nt där är ju för bedrövligt», sade Märta.179

»Det där är ju tokigt på någe' sätt, man blir ju sjuk av att höra på det.»

»Jo jo men, så där är det di vill ha det!» menade Åbergson. »Men att tala för niggrerna och mot slaveriet, det vill
di inte alls göra tycks det, och allra minst i så'na länder där det finns niggrer — det får allt andra göra. Och så där
är det ju mest med kyrkprästerna med.»

»Niggrerna ska ha piskan över sig om di ska arbeta», förklarade gubben Hedlund. »Hade du niggrer själv, så
släppte du dem inte.»

»Va fan hör det hit? höll jag på att säga! Jag har aldrig gett mig ut för att vara Guds barn, och allra minst för att
vara präst. Och för resten så vet du väl att niggrerna duger mycket bra till att få vara i fred nere i Afrika där di är
hemma. Jag skulle i alla fall inte vara me' om att dra hit dem därifrån.»

»Va i sju hundra gubbar ska di vara svarta för?» frågade gubben. »Pisk ska di ha!» sade han argt och slog framför
sig med käppen.

Han hade aldrig sett någon nigger annat än på plansch, men rashatet och klasshatet hade piggat upp sig ändå.

Åbergson besinnade nu hastigt att den amerikanska niggerfrågan skulle kunna rulla upp sig till lika stor
vidlyftighet som Krimkriget — Larson hade redan satt sig upp för att gripa in. Principalen for upp:

»Nej, nu Larson ska vi fara ut och bada! Det var då väl märkvärdigt, om jag inte ska få byxorna av dig och få dig
i sjön.»



»Nej si det går inte det!» mumlade Larson brydd.i8o

»Ja si så där är det till att inte ha varit vasken soldat eller sjöman!» retades gubben Hedlund och sken upp, ty det
nya ämnet låg mycket för honom, och det lovade mycket. »Det är väl bäst att gumman och Märta hjälper dig av
med byxorna här uppe, Larson, så blir du lättare i båten.»

»Håll truten nu en stund, Calle», sade gumman skrattande.

»Inte ska Larson bada kallbad så här tidigt på året!» föreslog Märta.

»Nej si det lär nog heller inte bli någe av det», bekräftade Larson surt.

Och efter detta slutord gick Åbergson utför vallen, med Jeppe som ett skott framför sig. Grisen Lacke och en av
korna syntes ta intryck av detta och överväga någonting. Plötsligt spratt Lacke till och störtade efter i sträckt
galopp, varpå även kon bestämde sig och följde i skarp trav.XIX.

Kreaturens suckan.

På den tredje dagen var det ingen långrev att ta upp, ty kvällen och natten hade ägnats åt att sova ordentligt, och
reven skulle torka. Åbergson och Larson hade emellertid ej låtit morgonen gå fåfängt förbi, utan hade i
regnväder, men med gott resultat, dragit gäddrag runt omkring hela ena sjöarmen.

Larson hade vid hemkomsten lagt sig en stund igen och Åbergson låg i andra stugan på sin brits, småpratande
med Märta, som för sällskaps skull också hade lagt sig, i sängställets övre våning. Allt emellanåt tittade hon ner
över kanten, ty vilken småsak man än kom att säga något om, så blev den hastigt nog ganska intressant åt något
håll.

»Det här lär vara den äldsta stugan det», anmärkte Hr Åbergson. »Hedlund har hört, att den ska ha funnits före
Gustav Vasas tid, och det kan man nästan tro, på stockarna och hopfogningen.»

Åbergson hade mellan sina båda giften nästan alldeles avsatt Napoleon 1 och i stället kommit att bli nyfiken182

på Gustav Vasa, som redan av Kasparson sades ha varit en förbannat mustig karl.

Åbergson hade i ensamheten mellan giftena läst en stor bok om honom, och Gustav Vasas bild fanns i ståtligt
format hemma i huset, varom mera framdeles.

»Jag undrar, hur det kan ha varit för så där länge sedan?» undrade Märta.

»Jo så här på landet tror jag det var ganska likt sig då som det är nu», trodde maken, »för dem som bodde mera
avsides åtminstone. Men annars var det nog ett förbannat bråk överallt alltemellanåt, och osäkert på alla sätt —
men folk var vana vid det då och trodde det måste vara så, och därför lät di 'var dag hava sin plåga för sig'. Men
Gustav Vasa han satte ordning på det där, och till och med att han blev kung här i Dalarna, här hade di väl
knappt haft nå'n kung förut. Han var en så'n där som det liksom växte opp efter, överallt — han trampade ner
både den ena och andra, men i stället så liksom sållade han ur sig prima utsäde överallt. Och sitt eget det höll han
hårt på, på samma gång, och det gör att jag förstår mig bra på honom och funderar på honom emellanåt.»

»Var han gift?» frågade Märta.

»Ja tre gånger till och med.»

»Tre gånger?»

»Ja, fruarna dog efter vartannat, de båda första åtminstone.»

»Hör du», sade Märta och tittade fram över kanten, »jag tror inte att jag så lätt skulle dö i förtid av någon183

sjukdom, så länge du och jag kommer sams. Jag tror för resten säkert att pappa hade levat ännu, om det hade
varit bra mellan honom och mamma. Jag tror att han ville dö.»

»Det kan nog hända det, det tror jag med», sade Hr Åbergson. »Men ser du så'na som Gustav Vasa får ju knappt
välja sina fruar som di själva tycker.»



»Ja det är ju en stor skillnad, det hade ju pappa gjort. Det vet jag säkert, att han hade från början tyckt om
mamma, och hon om honom med för resten.

»Ja du har låtit någonting om det där en gång förut också, men det kan jag inte förstå, jo om honom, men inte om
henne.»

»Jo Wilhelm, det är säkert det. För resten kan du gärna höra en gång hur det var — det är många gånger jag har
tyckt att jag skulle tala om det för dig, men

så har det inte blivit av för att---ja, jag vet

inte. Ser du mamma hon plågade nog ihjäl pappa, och han hatade nog henne rent av, så länge jag minns tillbaks
— men hon, hon tyckte om honom i det sista, och det riktigt ändå.»

»Det skulle väl vara märkvärdigt?» invände Hr Åbergson allvarligen förvånad.

»Jo, det är säkert — hon tyckte om honom jämt, men

---ja ser du, det är det som var så bedrövligt--

hon var jämt avundsjuk på honom för att han hade ett så snällt och lugnt humör och inte förargade sig över allt

möjligt---hon var ond på honom för att han var

liksom bättre av naturen, förstår du---och för84

att han inte stack sig upp i sta'n på någe' sätt---

hon var lite fåfäng förstår du, men det var ju han inte alls---allra mest ond blev hon på slutet då affären gick så
bra och han ändå lät kalla sig för Fiskhandlare, och var sig alldeles lik---ja du förstår,

allt sådant där var det! Och mig var mamma också fästad vid, hon var mycket bättre mot mig än någon

kan tro---men två dar av tre var hon ond på

pappa och då blev hon ond på mig också, hon var avundsjuk på mig för att jag var lik honom i så'na där saker!»

»Men hör du det där----det låter allt---

men jag får ändå säja att det går inte dåligt ihop med hur hon var då jag gjorde upp med henne strax efter
gubbens död. Det har alltse'n dess varit ett stort mörker för mig hur hon kunde trolla sig till att gå me' på allting
fastän det tycktes vara självklart att hon aldrig i livet skulle ha kunnat gå me' på någonting!»

»Ja du vet nog att jag skulle inte säja så'na saker om jag inte visste — ser du jag vet det därför att hon

själv har sagt mig det---några gånger både före

och efter pappas död var hon utom sig och talte med

mig-----du kan förstå då hur illa det var fatt med

henne.»

»Ja jag får säja!» sade Åbergson eftertänksamt.

»Vet du Wilhelm--nu är det en sak som jag inte

vet, men som jag tror---det är nå'nting som jag

kom att tänka på förra året, då jag började få tandvärk. Ser du, du hörde ju om hur mamma hade tand-85

värk jämt och samt! Jag tror att det var den som gjorde att hon inte orkade med att rå på sig, fastän

hon annars var så frisk och duktig och arbetsam--

— jag tror att om pappa hade förstått sig på att skicka henne till Stockholm och laga tänderna på henne som du
gjorde med mig, så hade det kunnat bli bra emellan dem och pappa hade levat ännu!»



»Jaa----se'n jag har hört det ena, så är det

förbanne mig inte utan att jag kan tro på det andra med», funderade Hr Åbergson.

»Och fördenskull», tillade han uppfinningsrikt, »så är det kanske inte för sent än för svärmor, och i alla fall kan
det ju vara bra att hon hör att jag också tänker på henne nå'n gång: skriv du till svärmor nu strax vi

kommer hem, och skicka med pengar--vi kan gärna

ge henne 1,000 riksdaler på en gång, så ser hon det är

nå'n mening med det--och säj att jag vill att hon

far till Stockholm och blir där en tid och lagar opp tänderna ordentligt---med guld och ädla stenar!»

avslutade han vältaligt.

»Ja det ska jag göra!» sade Märta högt skrattande och mycket lätt om hjärtat.

Emellertid hade regnvädret gått över och solen bröt fram vid niotiden, och därmed förföll varje anledning att
forska i det förgångna. Ty det förgångna var inom-husangelägenheter, samtiden och nuet fanns i solljuset ute på
backen, och makarna Åbergson förfogade sig ut på bron.186

Genom den öppna dörren till Fältprosten Larsons stuga hördes dova snarkningar som muntrade sinnena.

Ingen människa syntes till, och av husdjuren endast den gamla kråkan Maja som ej var tam men uppehöll sig som
gäst på vallen mest hela dagarna.

Hennes fat med bröd och potatis stod på backen strax invid bron. Maja hoppade bort några alnar från fatet, då
Åbergson och Märta syntes, men kom strax tillbaka dit igen och plockade i sig åtskilligt.

Maja hade några år förut blivit första gången uppmärksammad av Hedlunds i ett bedrövligt skick: hon flög illa
och tycktes med möda komma sig undan upp på taken, och där satt hon kvar till dess man kom mycket nära; först
då bar det av igen. Några fjädrar stodo rätt ut på henne då för tiden, och hon såg skadad och avsigkommen ut.

I detta skick väckte hon gumman Hedlunds medlidande, och ett brödfat sattes ut. Och från den tiden var hon på
vallen mest var dag, och hon var numera fet och stor, slätkammad och glänsande, utan vank och lyte.

Hr Åbergson och Märta sågo en stund intresserat på Maja som helst ville äta på taken och därför gång på gång
hämtade något från fatet och flög upp på Larsons stuga i och för själva förtäringen.

Bäst det var kom det några andra kråkor som under oläten satte sig på taken ett stycke längre bort och besågo
möjligheterna att ge sig ner på Majas fat.

Emellertid syntes nu någon av barnen nära inpå dem, och kråkorna skränade till och gåvo sig av över sjön.87

Maja hade på marken hoppat emot dem ett stycke, hon stannade nu och vände om. Men återkommen tycktes hon
för tillfället ha mist aptiten. Hon satt kvar vid fatet, men åt inte, utan körde upp »axlarna» på ett besynnerligt sätt,
lutade sig framåt, sträckte krampaktigt på halsen och slingrade med den upp och ned. Det såg ut som hon med
stor och plågsam ansträngning höll på att börja kräkas; hon slamrade med näbben och lät höra grymtande ljud.

»Nej men en så'n en!» sade Märta. »Hon sitter bestämt och svär över di andra kråkorna.»

Det var alldeles tydligen just det hon gjorde. Hon rasade i minnet över kollegorna som länge sedan voro ur sikte
på andra sidan sjön.

»Jo di gör ofta så där då di har någe' särskilt att fundera på», bekräftade Hr Åbergson.

Vi måste böja oss för ögonens vittnesbörd och för Åbergsons kännedom om djurlivet. Men — — — i så fall ?!! I
så fall syns det vara tydligt, att även så erkänt kloka fåglar som kråkorna lida av en sinnessjukdom som den lärda
sinnessjukvården har kallat »socialt ursinne».

»Nu tror jag det kan vara lagom att du lagar till lite mat åt oss», menade Åbergson och lägrade sig på granriset



vid bron med utsikt över Majas närbelägna förehavanden. »Vi kan ju låta Larson snarka tills du blir färdig.»

»Ja kanhända det kanske kanhända», höll Märta med, och gick in tre steg för att göra upp eld.188

Maja hade lugnat sig men kom strax ur jämvikt igen, ty Jeppe hade kommit till platsen.

Jeppe förgrep sig aldrig på Maja då hon morskt satt kvar, men besvärade henne med sin vakna nyfikenhet och
sprang och skällde efter henne, då hon flög undan. Han retades med henne, ville leka, och ibland ville han vara
med i hennes fat, lukta på vad som fanns där och försöksvis tugga på en brödbit, som han spottade ut igen, när
den degade sig i tänderna.

Han stod nu uppställd ett par famnar från Maja, som satt kvar och vaktade fatet.

Han stod alldeles tyst och stilla, men han gjorde det på ett oroande spänstigt sätt, tycktes vara beredd till
varjehanda — ad utrumque paratus — och såg utomordentligt kry ut.

Maja hoppade argt något steg hit och dit invid fatet, men stannade ibland; och utan att den kloka fågeln därvid
vände sig särskilt mot Jeppe, utan mera mot den skenbart synliga världsordningen i det hela, kräktes hon fram
några förbannelser på ovan beskrivet sätt.

Hr Åbergson hade nyss sett de tre barnen springa hojtande och skrattande förbi på avstånd, och han hade invärtes
känt en hård gastkramning, som viskade: »Ha,

ha, ha —---Storfurste!!/» — och han tyckte ett

ögonblick att granriset passade honom som det passar för dödens bädd.

Men desto uppmärksammare såg han nu på Jeppe och Maja, och han kryade till sig igen, ty de voro Israel till
tröst.189

Jeppe hade som alltid öronen rakt upp i vädret och hörlurarna vända rakt fram, med nästan omärkliga rörelser,
som läto ana att ingenting undgick honom inom hans krets, och denna var ofantligt mycket större än den lilla
värld som låg öppen för Hr Äbergsons yttre öra.

Då Jeppe det minsta rörde på kroppen såg man konturen av det grova, starka vilddjursskelettet: skulderbladen,
höftbenen med deras granna muskelpartier som tecknade sig i hög relief och gjorde tvära, godtyckliga
vinkelböjningar på det vithåriga fodralet. Hälften varg fanns det helt säkert i rasen, mera kanske, och ej så långt
borta. Framtill, i bringans nederkant, tycktes fodralet vara skickligt och stadigt hopsytt med sömmen utåt, i två
uppåt välvda rundbågslinjer mellan bogarna — han såg ut att vara klädd och hopsydd på ett prima sportmagasin
där god och säker engelsk smak varit rådande.

Vi veta inte, om Hr Åbergson också tänkte på att om Jeppe stod högt inom djurvärlden, så var det därför att hans
ras hade noga bevarat allt av vilddjuret som kunde låta förena sig med en högre ståndpunkt, men kastat bort det
andra.

Allt användbart fanns kvar för att nu tjäna högre ändamål. Den rent yttre kraften var ju minskad, emedan den till
en del slagit inåt, men den inre förstärkningen betydde mera.

Om fem vargar möjligen, för födan i nödårstid, skulle kunna rå på en oxe och göra kalops av honom — så190

skulle Jeppe för ideella eller åtminstone indirekta ändamål: till försvar för sin vän och husbonde människan och
hennes husdjur, kunna gå lös på om så vore tio vargar, med den utomordentliga élan varmed Jorsala-fararen på
sin tid slog sig fram till Jorsalaland, där Gud själv vandrat.

Jeppe stod högt, ty hans ras hade förvärvat sig det kristna korsets växt: ej så mycket i tankens, men i känslans
och viljans form: tillgivenheten, som tvingade att våga allt och tåla allt för människor, vilka ju med ett beskedligt
uttryck kunna sägas vara både si och så och som ej få väljas av sina husdjur utan tvärtom själva välja dem — och
ofta nog fara illa med dem.

Jeppe gick ju nu lös och hade just nu på sitt sätt och från sin synpunkt ett förträffligt sällskap i Maja. Men andra



dagar stod han bunden, långa tider till och med, och den inre kraften svek honom ej heller då, humöret var lika
bra, det var grundmurat med tålamodets sega betong. Han inrättade sig genast efter omständigheterna, och med
förvånande visdom sökte han sin underhållning i allt av levande liv som rörde sig inom synhåll; stora och små
följde han med den spändaste uppmärksamhet: korna, getterna, skatorna, de två kattorna, en metmask, en
spindel. Utan att ha läst den store danske författaren Kierkegaard tillämpade han vid behov dennes föreskrift: »Ju
mera man begränsar sig, dess mer uppfinningsrik blir man — en ensam livstidsfånge är mycket uppfinningsrik,
en spindel kan vara honom till stor gamman». Hur göra vi? Vi ha det ofta så, som Kierke-191

gaard beskrev det: »Adam kjedede sig alene, derpaa kje-dede Adam og Eva sig i Förening, derpaa kjedede Adam
og Eva og Kain og Abel sig en famille, derpaa tiltog Folkemaengden i verden, og Folkene kjedede sig en
masse».

Det kan ju mycket väl hända att Hr Äbergson inte precis tänkte på allt detta, men det gör mindre, det är till och
med oväsentligt: ty han förstod sig på hundar, han tyckte om dem, och därför fanns inom honom just vad vi
härovan sagt, och det fanns inom honom troligen på ett starkare sätt just därför att han icke genom ordens
fingerfärdighet deflorerade vad han kände.

Jeppe, som dock ännu var ung och tanklös, och en smula hänsynslös, var en Löftets hund för hans hjärta, och
detta hjärta hyste på samma gång trofasta minnen av alla hans föregående hundar, åt vilkas ålderdom och död
han ägnade de tankar som anstå en redbar man.

Emellertid kommo barnen tillbaka och skrämde bort Maja, och Jeppe satte nu efter henne med stor olåt.

Det var en pojke på fem år, en flicka på tre och en pojke på två år. Alla tre stannade nu invid Hr Åbergson, och
som han såg ledig och mycket gunstig ut där han låg, började de strax klättra tvärs över honom, fram och
tillbaka, i rad efter varandra. Det var en idrott, som nu övades var dag. De togo sats och försökte egentligen
hoppa, men kunde inte, utan välte sig över på ett eller annat sätt, med firman Åbergsons hjälp. Flickan hade skor
på sig, och Åbergson hade omslag på ett finger, som han fått stukat under skorna da-192

gen förut. Äbergson såg mycket belåten och ytterligt beskedlig ut, och barnen väsnades öronbedövande samt
grinade och slogos emellanåt.

Märta såg på då och då inifrån stugan. Bäst det var stelnade hennes ansikte och hon smög sig ut och försvann om
knuten utan att det livliga sällskapet lade märke till henne.

Hon snodde i väg bakom stugorna och sprang in i granskogen ett långt stycke, noga aktande sig för att vara i
synhåll. Bakom en stor sten ställde hon sig skakande sotn av frossa — och så bar det iväg! Hon hoppade rätt upp
och ned, sträckte ut armarna och snurrade runt: »Ooj, ooj, ooj!» Och hon snyftade som om hjärtat ville brista.
Hon kastade sig ned på marken och låg och ryckte där en liten stund.

Men bäst det var steg hon upp igen, tog fram näsduken och torkade sig försiktigt i ansiktet, öppnade och slöt
ögonen gång på gång för att få dem i ordning, snöt sig, slätade på håret och plockade mossa och skräp från
kläderna. Därefter såg hon sig omkring efter någon skyddande förevändning och fann den i ormbunkarna strax
bredvid. Hon plockade ihop ett stort knippe och återvände lugn och sansad till sin man.

»Nu väcker jag Larson, det är färdigt nu strax!» sade Märta. »Barna kan gärna äta med oss också, di orkar äta
jämt. Vet du vad du får?» fortsatte hon med den varma, ljuva blick, som hon hade då det blev fråga om maten.
»Du får stekt ål — och färsk potatis!» sade hon i det klara, bestämda, av munterhet genom-193

skimrade uttal i staccato, som hon använde för särskilt glädjande nyheter. »Jag fick upp en hel kanna i ett hörn
av landet, som gubben Hedlund har täckt över om nätterna nu i två veckor, för min skull förstår du!» och hon log
med skämtsam självbelåtenhet.

Hon väckte på Larson, och man åt, och allt var ganska gott. Gubben Hedlund kom till kaffet, som han drack på
stående fot, ty hans koleriska natur tillät honom sällan att sitta. Gumman kom snart efter med sina salteri-grej or,
Jeppe och kattorna voro redan på platsen, Maja satt på ett tak i närheten, korna närmade sig, barnen, getterna och



Lacke syntes till. Kretsen var fulltalig. Larson var i bästa lynne, med byxorna fortfarande på, han satt på bron och
gnolade för sig själv på en psalm.

»Den där kan du gärna sjunga högt för oss», menade Hr Åbergson.

Larson harklade sig villigt och stämde upp ps. 473, alla verserna. Hans religion var sådan att han lät höra sig
endast då humöret var på sin högsta höjd av belåtenhet, helst strax efter maten. Och vad han då sjöng var alltid
ur statskyrkans psalmbok, av Konungen gillad och stadfäst år 1819, och det handlade alltid om människans
hädanfärd och förhållande till de yttersta tingen och var alltid tacksägelse- och jubelpsalmer.

Då han för full kraft och med instämmanden av Jeppe hade hunnit inpå andra versen: »Jag svåra slagen var, jag
låg i nöd och smärta» — tog gubben Hedlund av sig mössan med sin stympade högra hand. Åbergson och Larson
själv följde exemplet:

13—142162. Fahlman, Firman Åbergson.194

1. Nu vill jag bryta upp, nu vill jag hädan fara

Och komma till det land, där mig är godt att vata. Jag kämpat länge nog med brister och besvär: Nu längtar jag
till ro; och Gud mig ro beskär.

2. Jag svåra slagen var, jag låg i nöd och smärta, Jag hade, o min Gud, bekymmer i mitt hjärta: Men du mig helat
har, din tröst har gladt min själ. Nu är jag lugn och nöjd: nu, Herre, är mig väl!

Och några dagar senare for man hem igen till vardagslivet i staden.FEMTE STYCKET: NOVEMBER.

XX. November.

Det var i november samma år, Gammelvallen och Långsjön voro nu minnen blott.

Snön hade ännu ej kommit, men slasket fanns och det hade funnits i flera veckor.

Med slasket och novemberskymningen fingo andarna sin benägenhet för en noggrannare prövning av allt och
alla än som brukades i Paradiset vid Långsjön.

Hit hör nog också, vad Fiskhandlaren Åbergson angår, att han nått 40-årsåldern. Och dit hör givetvis att han likt
andra män av den åldern var en 40-åring på sitt särskilda sätt.

Hans gifte var ungefär tioårigt, och den åldern kan också ha sin märkvärdighet, helst då giftet är barnlöst.

Han var ytterst väl bibehållen till kropp och själ. På det sättet var han yngre än sina år.

Men hans mognare års verksamhet, och redan en hel mansålders trägna arbete, hade fört med sig en omsikt196

och erfarenhet som var både grundlig och vidsträckt. I denna aktningsvärda mening var han gammal.

Världen hade krympt ihop för honom. Han hade ingen häftigare lust numera att se på kartor och läsa
geografiböcker och föreställa sig främmande länder och folkslag — som han kunde göra i ensamheten för tolv,
fjorton år sedan.

Han hade i sin barndom sett Göteborg, Kristiania, Köpenhamn, Stralsund, Lübeck, Hamburg, Edinburgh och
flera mindre städer; utan att något vidare känna till dem. Men nu kände han till dem — genom sin egen stad, som
han kände i botten och som hade 4,551 invånare.

Han hade i sin barndom sett sjöfolk av många nationer, niggrer och morianer till och med, och landkrabbor av en
mängd sorter: norska bönder, danska småbrukare, skotska boskapsskötare, pommerska och mecklenburgska
statare; och handlande och grosshandlare av fyra, fem nationer; han hade sett och talat med Krapperupsherr-
skapet oräkneliga gånger, han hade snickrat och fejat åt dem i alla möjliga rum och han hade sett baron i
kalsongerna och några av damerna i papiljotter; och han hade sett och talat vid en mångfald av deras gäster. Han
hade sett alla dessa folkslags bostäder och hur de tycktes ha det, oberäknat niggrernas och morianernas och några
andras.



Nu långt efteråt då han ej på länge hade sett knappt någon skymt av alla dessa främmande folkslag, nu var197

det som han lärt sig känna till dem så att nästan all vetgirighet och nyfikenhet var stillad. Han hade lärt känna
dem genom medmänniskorna i hans egen provins på landet och i staden, genom deras förhållande till hans lilla
och stora diverse, och genom varjehanda annat.

Världsträdets oräkneliga stora dimblå frukter hade krympt ihop till ett beräkneligt antal sviskon i Hr Åbergsons
disklådor.

Världen hade krympt på ett förbluffande sätt, men på samma gång också förtätats, förenklats och ordnat sig, fått
en bestämd och ofrånkomlig medelpunkt: och medelpunkten var den storfurstliga gården med dess yttre och inre
förhållanden.

Voro dessa förhållanden som sig borde, så var världen förträfflig eller kunde i alla händelser vara användbar och
godkännas.

Var det åter inte så bra hemma, så kunde numera ingenting bättre eller ens lika bra sökas därutanför, vare sig i
Amerika eller Turkestan eller Indien eller på Sällskaps- eller Vänskapsöarna i Oceanien.

Och lika litet i residensstaden som likväl hade 794 bebyggda gårdar.

Firman W. Åbergson hade visserligen inte den i storstäderna infödda ej så värst kloka åsikten att en sådan
mindre residensstad skulle vara för liten och därigenom undermålig. Långt ifrån!

Det är ju sant, att var han gick där, så bar han hela sitt hus med sig, fullt synligt ända in i garderoberna,19B

ja, ända in i skrivbordslådornas brist på dokumenter om far och mor, om giftermålet med Pauline och så vidare.
Men sådant där var ju ej så värst besvärande för Hr Åbergson, som var klok nog att aldrig någonsin ta på sig
bonjour — hade han gjort det, så kunde han ha blivit lika känslig som prinsessan på ärten. I skjortärmarna stod
han sig mycket bra mot societetens fordringar, vilka kunde slås bort lika lätt som mjöldammet på västen och
byxorna.

Nej, det var en annan sak, som gjorde honom och hans fru ensamma, och det var att dem av stadsborna, som
liksom han själv voro i skjortärmarna, dem kunde han ej vara med på likställd fot, dels därför, att den som har det
bra aldrig får vara i fred för dem som ha det sämre — och Hr Åbergson ville ha sitt ifred — dels därför att dessa
ifrågavarande stadsbor skämdes för sina skjortärmar och överklädde dem efter hand med alldeles underhaltiga
eller underhaltigt passande bonjourer, och det tyckte numera Hr Åbergson var mycket ynkligt. Han hade ju fått
sjömans- och konstnärsuppfostran.

Och ungefär därför, eller bland annat därför, satt han nu för tillfället, vid sjutiden på aftonen, ensam i sitt stora
vardagsrum mellan bodkammaren och sängkammarn, vid det avdukade runda middagsbordet, med taklampan
tänd och dessutom fyra tända mässingslampet-ter på väggarna. Belysning ansåg han vara ett förståndigt och
ganska billigt nöje sedan han kommit i avgjort välbärgade omständigheter. Och hur pass mycket lamporna
sparade på eldningen, det bekymrade honom199

visserligen inte, men de ungefärliga siffrorna hade han i alla fall klara för sig, ty de hörde till god ordning i huset.

Framför sig på bordet hade han en stor och tjock, upptill starkt utsvängd och invändigt förgylld silverbägare med
hälften sodavatten och hälften skotsk whisky, vilken eftermiddagsdryck han efter omsorgsfulla jämförelser
stannat vid numera. Bredvid bägaren låg en vördnadsvärd, år 1789 tryckt bok av Comministern Erie
Hammarström om:

Äldre och Nyare M ärkwärdigheter v Wid

Stora Kopparberget.

Stora Kopparberget? Ja, det finns en sådan ort, och i form av stora och dyra aktier noteras den numera på börsen
i Stockholm.



Men noteringen beror ändå ej det minsta på Stora Kopparberget, ty detta är numera ett tomt gruvhål, världens
största gruvhål, men tomt och övergivet liksom den s. k. gruvstaden däromkring. Gå nu omkring en stund
däruppe och Ni får se på den livlösa orörligheten och höra på Tystnadens tystnad.

Helt annorlunda lät det i Comminister Erie Hammarströms bok, som ej hade räknat ut, när Stora Kopparbergs
Gruva skulle vara utbruten.

Gruvan, som ännu på firman Åbergsons tid var i full200

drift, öppnade sig i stadens utkant och underminerade en stor del av de 794 gårdarna. Den var från hedenhös
provinsens medelpunkt vad både affärer och historiska tilldragelser angick; och det var därför som »Märkwär-
digheter wid Stora Kopparberget» aktningsfullt uppmärksammades av Åbergson i hans sedan något år pågående
insamling av husgeråd och prydnader för det stora vardagsrummet.

Åbergson hade lyckats införliva med husgerådet två av de särskilt omnämnda Märkwärdigheterna, som väl
fordom vid någon eldsvåda i Stora Kopparbergs kyrka hade blivit »räddade» in i det enskilda.

Den ena var »en stor Oblat-ask, förgyld innantil, samt med Lamb och Fana på Locket, gjord av en gammal Kalk
år 1719, wäger .................. 60 lod».

Den stod nu sedan^ ett par år mitt på den öppna hyllan till ett skänkskåp av år 1648, som, målat i grönt, gult, rött
och blått, och mycket stort, någorlunda upptog väggen mellan sängkammardörren och den lilla tapetdörren till
köket. På ömse sidor flankerades oblatasken av ett antal gamla glasflaskor och silverbägare i olika form och
storlek.

Hr Åbergson, som tog sina whiskygroggar omväxlande i alla dessa bägare, tyckte egentligen inte så mycket om
oblatasken, ty av pietetsskäl ville han ej använda den till något nyttigt ändamål — han hade en gång försöksvis
lagt någonting i den, men tog strax bort det igen.201

Helt annat var det med den andra Märkwärdigheten, den hade betydelse för vardagslaget.

Det var en vidlyftig oljefärgstavla i grov, men storartad, förgylld ram. Tavlan gick nästan från golv till tak på
väggen mot bodkammarn mitt emot Åbergson som han nu satt, den hade en mässingslampett på vardera sidan
och en målad textning på duken ovanför figurerna: »Denna Tafla hafwer Hans Donkan på Phalan uppsättia låtit
detta Herrans Tempel til Prydning och sig til åminnelse, och är härpå afmåladt medh twenne sina Hustrur och 12
Barn, af hwilka den förre Död är, och är i Herranom afsomnadt på åhr 1623, then 5 Febr. och är här begrafwen
med 2 söner och 4 Döttrar. Gudh förläne ock oss en Salig hädanfärd och med them och alle Christtrogne en
frögde-full Upståndelse 1626.»

Bergsmannen Hans Donkan stod i mitten med en fru på vardera siden. De tolv barnen voro uppställda i en krets
framför de tre makarna, och artisten hade ordnat och avpassat barnens storlek så att de, med de minsta i mitten
och de största på flyglarna, lämnade tillfälle att se de tre föräldrarna någorlunda i helfigur. Barnen voro par om
par jämnstora, kanske beroende på artistens ordningssinne. De båda äldsta kunde vara 17 år.

De sågo ej mycket livliga ut dessa tolv, utan mera som trädockor. Men allesammans hade både armar och ben,
tycktes vara utan vank och lyte, och fyllde upp de påmålade kläderna, som det skulle vara. Hans Donkan log ett
obestämt oljetrycksleende, och fruarna voro var-202

andra ganska lika, tunna och magra båda två, strängt slätkammade, ja snarast skalliga och blott sparsamt målade i
huvudet, den ena i ljusrött och den andra i gulvitt.

Ett hemligt men stadigvarande drag i Hr Åbergsons aftonunderhållning då han var ensam i rummet med sin silver
whiskygrogg hade blivit att han fördjupade sig i studiet av bergsmannen Hans Donkans familj.

»Och är härpå afmålat medh twenne sina Hustrur och 12 Barn», tänkte Åbergson. Att halva antalet tycktes ha
dött i förtid ingav honom ej något tvivel om de välbärgade föräldrarnas skötsel av hemmet.

»En frögdefull Upståndelse» — det föreföll honom som något självklart beträffande denna familj — »medh them



och alle Christtrogne en frögdefull Upståndelse.»

Dessa båda kvinnor på ömse sidor om Hans Donkan voro fruktsamma kvinnor, båda två. De sågo ej ut för så
mycket, men de hade denna nyssnämnda egenskap, denna hemlighetsfulla förtjänst. De voro fruktsamma. Ett
gammalt vackert ord; ett annat gammalt vackert ord dök upp ur någon predikan, eller var det kom ifrån, och
ställde sig bredvid det förra: fruktsamma och sedesamma kvinnor, båda två. Fruktsamma, sedesamma och gud-
fruktiga kvinnor.

Det låste i tapetdörren bakom Åbergson, och han såg ned i boken och vände på bladet. Märta kom in som hon
brukade litet då och då på en halv minut för att se om han hade det som det skulle vara.

»Vad läser du nu om då?» Och hon lutade sig över bordet bredvid honom.203

Han hade hunnit vända två blad från Hans Donkan räknat, och pekade behändigt på en sida där det ej stod om en
massa barn utan om en annan bergsman som hette Matts Persson i Efrikgården och tycktes ha blivit bragt till
stupstocken genom sin hustru Evas konster: ---»Derpå köpte han det Swärd, hvarmed han skulle afrättas, och et
rödt kläde til at lägga på platsen, det han förordnade sedan skulle gifwas en fattig enka. Swärdet blef förwaradt
på Rådstugan; men klädet tog Ewa, twättade up och gjorde sig en kjortel deraf.»

Åbergson kunde redan berättelsen, men Märta läste ordentligt till slut.

»Det var en farlig en att vara elak», skrattade hon.

»Hm, jo jo», lät det tankspritt från maken, varför Märta lade sin hand på hans axel till vänligt avsked och gick ut
i köket igen för att ej störa hans funderingar, som ju kunde röra sig om affärer.

Men funderingarna rörde sig i tysthet just omkring bergsmannen Matts Perssons Eva. — »En farlig en att vara
elak» — ja det kunde väl hända men det kunde också hända att det hade sina orsaker — det var nog en kvinna
med humör och fart i sig, en med kärna i sig och sådan slags kärna, som det blir frukt av, hon hade nog vilja i
kroppen — den där historien kunde nog betyda, att hon var i välsignat tillstånd och därför blev stingslig och elak
i humöret, lite retlig som Pauline också kunde vara särskilt under den tiden.

Han insåg för minst hundrafemtionde gången att det204

fanns två slags kvinnor, och ej mera: det ena slaget var de fruktsamma kvinnorna och det andra var de
ofruktsamma.

Nå, men ville han då söka upp åt sig, till höger eller vänster, en kvinna av det förra slaget? En fruktsam, sedesam
och gudfruktig kvinna? Nej, det ville han inte. Tanken kringsvävade dem och sade dem vackra ord, men det blev
inte mera. Det var slut med valfriheten för Herkules vid skiljevägen. Sträckte han ut handen åt ett främmande
håll, så trollades både lockelsen och framtidsförhoppningen genast bort och i stället stod där en tarvlig
anslagstavla med påskriften strunt, gällande både yttre och inre egenskaper.

Hans Donkans båda fruar stodo sig bäst, men dessa vördade veteraner kunde ju ej rimligen bli föremål för
egennyttiga avsikter.

Och därför foro vår hjältes tankar emellanåt in i whiskybägaren som öppnade sig i en alltigenom vacker
guldglans, vilken var mycket inbjudande. Eller kanske snarare: den hade varit det, men var det ej nu lika mycket
som förr.

För ett år sedan då Nicolaus blev 21 år och hade varit hos firman i fem år och redan var fullfjädrad detaljist och
en fullväxt blodigel på bönderna, så hade principalens middagstid flyttats från klockan åtta på kvällen till
klockan sex.

Och samtidigt hade whiskyn uppfunnits som tankstäl-lare under ledigheten efter maten till sängdags klockan halv
nio.205

Whiskyn — en fjärdedel mot tre fjärdedelar sodavatten — hade smakat utomordentligt glatt och muntrande, och



klockan halv nio hade det begynnande samspråket med Märta blivit ofta nog mycket livligt och på svärdsidan fått
prägeln av en sällsamt lustig vältalighet, målad i himmelsblått ur texterna till alla möjliga romanser och ballader
och stjärnsprängd av österländskt bildrika ord från de större och mindre profeterna.

Vi veta inte så noga vad Märta för sin del tänkte om detta, men i vår ovisshet dra vi oss till minnes en erkänt
välmenande skald, en verklig skald för resten, som yttrade ungefär:

Goda gosse, glaset töm, Gärna ser din flicka Någon gång dig glad och öm Emot henne blicka!

Men efter en tid hade whiskyns ande börjat mattas av och bli andfådd. För svagt! tänkte firman Åbergson och
minskade på sodavattnet. Och så småningom hade han kommit fram till sin nuvarande blandning: hälften
vardera.

Men nu på höstsidan hade han tydligt känt att även denna blandning var misslyckad, ty den smakade, också den,
likt endast sodavatten med en liten tillsats av något som liknade bittervatten. Firman förblev numera spik-nykter
även efter två, tre jättebägare. Firmans egen ande, som likväl inombords hade medfödd tillgång till det
skimrande solstoft som också finns i den lätta, flyktiga alkoholen, hade mer och mer upphört att kunna ena sig
med denna sistnämnda ande.206

Bägarens inre guldglans lovade och lovade men höll ej löftena, utan väckte blott den filosofiska eftertanken till
en icke åsyftad vaka. Varför var guld-glansen något så särskilt att se på? Varför var guld så märkvärdigt? Det var
ovillkorligen något förmer än både silver och Riksbankens sedlar.

Det var solglansen som även nu i november eftergjor-des av guldet och som alltid skulle bibehålla människornas
sinnen i deras tycke för den varan, han insåg detta både som människa och som affärsman.

Solen, det var tydligen någonting, som rådde över hela världen, ett långt stycke under ytan, och det tycktes ej så
märkvärdigt vad Kasparson i tiden berättat om att det funnits eller fanns folkslag, som voro soldyrkare.

Kasparson! Ja, han hade aldrig hörts av mera. Och Kocken hade dött redan 1835, utan att Åbergson återsett
honom.

Ja, Kasparson och Kocken hade farit sin kos och lämnat efter sig ett tomrum, som var både synbart och kännbart,
fastän det var långt bakom ryggen på Hr Åbergson.

Och under honom, i den goda jorden, funnos inga kända släkten. Den gamla fiskareänkan i Arild låg där, men
hon var ej varken hans mor eller hans anförvant. Hon hade dött knall och fall och ej talat om för fostersonen var
han kommit ifrån; och av någon orsak tycktes hon också ha hållit inne med den saken för andra. Eller hon visste
det inte? Åbergson hade för övrigt ej gjort några20 7

efterforskningar, ty han misstänkte att fostermodern tegat därför att hon var ombedd att tiga; och denna
misstanke kom Hr Åbergson att räta på ryggen och tänka: Accepteras av firman Åbergson — jag har fått reda
mig ändå, och jag reder mig fortfarande. Men icke heller denna tanke satte någon smak på whiskyn.

Nicolaus var dotterson till fiskaränkan, men han visste tydligen ingenting.

Han hade kommit och sökt brödfödan hos sin förmenta anförvant Åbergson, som han kallade Morbror, ehuru han
iakttog grannlagenheten att aldrig senare tala om fiskaränkan, som han visste ha blivit änka långt innan Morbror
Åbergson kom till världen år 1817. Det var ju fan i alla fall att en så tanig stackare som Nicolaus — Morbror
Åbergson tänkte på sillmärkena K.K.K. — K.K. — och K., och hänförde Nikolai ras till lägsta märket K. — att
han kunde inbilla sig vara av samma släkt. Men i alla fall så tyckte Åbergson om titeln Morbror, som gav en
föreställning att kända förfäder funnos bakom honom. Och bland annat just därför tyckte han på sätt och vis
också om Nicolaus.XXI.

Gipstavlan.

Men firman Åbergsons tankar återvände till guldet och solen, via Arildsläge och Kasparson, vilken hade berättat
följande, som han hört på Island: Thorkel Måne, för bortåt tusen år sedan, hade länge legat i härfärder, sedan blev



han Islands lagsagoman. Thorkel hade ej tagit och tog aldrig kristna läran. När han kände slutet närma sig, lät han
bära sig ut i solljuset och sade: »Jag anbefaller mig hos den som har gjort solen.»

Åbergson såg nästan ofrivilligt åt höger, där hans stora bild av Gustav Vasa satt mellan två av fönstren och
speglade lampljuset i sina förgyllda ornament. I bildens underkant, i förgylld skrift på grön botten, stod där:
Salvator Mundi adiuva Nos.

Åbergson hade för ett par år sedan ritat av orden på en papperslapp och genom Larson frågat Räntmästarn —
smärtornas man — vad de betydde. Räntmästaren hade skrivit på lappen:

Herre, all världens Frälsare, bistå Oss!209

Äbergson hade kommit över Gustav Vasabilden i en lumpbod i Stockholm och betalt den med 25 riksdaler
riksgälds, men han visste ingenting om var den kom ifrån; vi meddela att originalet allt fortfarande finns på
Gripsholms slott och är en gammal träskulptur, som till 1822 fanns i Örtomta kyrka i Östergötland.

Kopian var en avgjutning i gips eller något dylikt, med inbrända, klara färger. Inramningen, bottenfärgen,
dräkten, figuren —färgerna och konturerna — voro desamma som på Gripsholms träskulptur.

Överst en list i röd bottenfärg, en »lambrequin» vars snibbar voro vapensköldar, omväxlande för Vasavapnet och
riksvapnet Tre Kronor och det springande lejonet. Mitt på listen en stor öppen krona över ett G. Konungens figur
i halv kroppsstorlek, i höger profil, barhuvad, stående med vänster fot ett halvt steg på väg att gå framåt,
handskarna i högra handen, vänster hand ännu lagd i sidan bakom det stora svärdfästet. Håret grått, kortklippt,
huvudet bart ett gott stycke upp över den buktiga pannan, skägget grått och långt, alltsammans ytterst välvårdat
men utan ringaste »pose». Figuren fyllig och bred, men spänstig och plastisk, dräkten mycket praktfull i rött och
svart med rika konstnärliga guldbroderier.

Men alltsammans detta var blott en ram, ett fylligt och passande skaft till ansiktsuttrycket, som på gipstavlan var
förmer än på Gripsholmsskulpturen.

Gipsartisten hade med sin påmålning förenklat uttrycket på ett särskilt sätt. Ansiktet uttalade i förökad

14—142162. Fahlman, Firman Äbergson.210

mån den bibehållna, obrutna kraften, utan någon som helst resignation, men med en utomordentlig kännedom i
det lilla gråblå skimmer som i profil tecknade blicken.

Blicken, minen, hållningen och bredden i den plastiska figuren med dess färdighet att genast gå fram, och med
dess samtidiga starka behärskning; det på en gång genomnaturliga och världsmannamässiga — rasbonden och
den dugande, utomordentligt infödde bördsaristokraten — allt detta fanns på ett förbluffande enkelt, stiliserat,
olje-trycksmässigt sätt tillstädes i gipsartistens framställning.

Detta var Gustav Vasa vid 60 år i ande och sanning, den oryggliga djärvheten och den lika oryggliga
varsamheten — den förtänksamme, vakne, osviklige landsfadern, utrustad med de rikaste, stadigaste, mustigaste
naturgåvor, som han genom ett hårt arbete hade hållit i den förträffligaste ordning och tillväxt allesammans.

Det var en Gustav Vasa, som kunde sättas upp emot våra starkaste föreställningar om Bismarck — och den skulle
visa en rikare levande, mindre torr, på längden starkare typ, en högre typ, samma höga typ som fanns i
verkligheten; och de storartade specialisterna Alexander, Cesar, Napoleon I, Mr Jay Gould, Mr Rockefeller och
Mr Morgan skulle, som i verkligheten, träda åt sidan.

Firman Åbergson hade, som sagt, förr i tiden läst om Gustav Vasa i en stor bok; och firman funderade på honom
emellanåt allt sedan dess:

---»Till naturen och lynnet var han en

kolerisk sanguineus, ljuflig, lätt och lustig, när han eljest war obekymrat och oförtörnat, och211

aldrig woro ther så många inne med honom i salen, att han ju wisste foga sig i snack och tal med hwar och en,



såsom thess stånd fordrade. — — — Ändock han uti bokelige och andra konster ej synnerligen war brukat, efter
han i sin ungdom tidigt blef therifrån tagen till hof-tjensten, wisste han dock af naturen så skarpsinnigt dömma
om allehanda konstigt handt-werk, om beläte och måleri, konterfej, landskap, byggning, äfwen om fåglars, djurs,
träds, örters egenskaper, att han theri öfwergick mången som therpå studerat hade. Fick han rätt ögonen på en
person, tå skulle han grant känna igen honom efter tio eller tjugo år, och wisste ock

döma om hans natur, art och lynne.---

Hwad han hade hört en gång eller twå, glömde han aldrig. Hwar han en gång hade färdats i byggden, ther willade
honom ingen wäg, och wisste ej blott namnet på byarne utan ock på bönderne, om han ther hade wistats i sin
ungdom.»

Det var denna skildring, som på gipstavlan fanns överförd till 6o-årsåldern, med ett helt liv, en hel värld bakom
sig. Men Gustav Vasas egna ord vid den tiden: »wi göras nu fast trötta och swaga både i hufwudet, ögonen och
eljest» — de funnos ej med i hans bild. Han var föryngrad i enlighet med sitt Gudsbeläte sådant som detta skulle
ha funnits i behåll ännu i hans 6o-årsålder om212

han ej slitit sig så hårt — för oss, för den svenska rättsstaten, som han gjorde i ordning i grovamen säkra drag.

Det var en människa och en regent, vilken — det såg Hr Åbergson mycket tydligt — för ingen del hade tappat
sugen ännu.

Men under bilden av denna obrutna kärnkarl stod hans valspråk:

Herre, all världens Frälsare, bistå Oss!

Just under Gustav Vasas bild fingo de skulpterade, förgyllda orden en övertygande kraft som för en stund gav Hr
Åbergson full sysselsättning. Minnena ur den stora boken ordnade sig efter gipstavlans levande figur.

Redan i ganska unga år hade Gustav Vasa lyckats genomföra det omöjliga stora verket — det yttre
befrielseverket. Men sedan det väl var gjort, så fann han, att det hade varit en småsak mot vad som återstod: att
göra riket i ordning och höja statens väl över stånds och klassers, landskaps och enskildas intressen.

»Kunde god ord hjälpa, då hafwe wi dem rikelig nog utgifwit», skref han till sin svåger Johan av Hoya,
»förräderiet är så stort och widt bespridt, att wi ej wete hwem wi skole tro; kommen derföre med den störste
makt till häst och fot, som I kunnen åstadkomma.»

Men även dessa nya erfarenheter orkade han mycket väl med, och var ännu långt senare en »ljuflig, lätt och
lustig herre, när han eljest war obekymrat och oför-törnat».

Men vad allt hade han ej under tiden fått lära sig!

Han hade fått lära sig bland annat, att han, som hade213

samhällsuppbyggande krafter vilkas syften, fasthet och omfång tydligt berättigade honom att gripa och behålla
makten framför och över varje annan — att han måste många och långa stycken gå sin bana fram på den
bedrägliga undfallenhetens eller det försåtliga övervåldets vägar: »de skulle bruka list och lämpa med de skalkar,
skulle man än lofwa och tillsäga dem allt det möjeligt wore; emedan de ju intet hålla hwad de lofwa» — skrev
han som instruktion till »Rikets Råd och höfwitsmän i Östergötland församlade».

Och för att hålla humöret uppe och ej tappa sugen fann han sig behöva då och då ta för sin egen del en ordentlig
tionde både på enskildas och på statens affärer — ty annars hade kanske ej hans lynne och hans samlarenatur
stått ut längre att hålla i med statsaffärerna. Vid Sala gruvor måste ju även »lösa qwinnor, som lågo der på deras
skalkhet och onda lefwerne», betala honom 2 öre i veckan. Nå, detta var ju på en tid som låg några hundra år före
firman Åbergsons tid; och örena voro ju då en högre och därför kanske ädlare myntsort än numera.

Och statsaffärerna, de gingo osvikligt framåt för den samhällsuppbyggande Landsfadern med samlarelynnet. Allt
och alla började ränta av sig.



Mot slutet av hans regering stod också riket som en för allas husbehov laga skiftad åker,- med den vackraste
växtlighet.

»På thenne tid» — kunde han skriva till allmogen i Uppland — med den rosiga, starka och djupa psalmpoesi,214

som han själv hade genom sina gärningar pressat fram ur den hårda verkligheten — »på thenne tid måge både
menniskor och kreatur om morgonen tideligen med god fred uppstå, och hwar och en gå glad till sitt arbete och
näring. Edre dränger och piger gå utan sorg, gladelige och fredlige ut i marken uppå theras arbete, sammalunda
komma the om aftonen gladeligen och i frid hem igen. Alle berg och dalar, åkrar och ängar stå nu öfverallt wäl
tillprydde.» — Brevet slutade ju givetvis med allvarliga maningar till adressaterna att redeligen utgöra tionden
till Kronan och därigenom bevisa sin tacksamhet.

Som sagt, Rikets berg och dalar, åkrar och ängar stodo nu överallt väl tillprydde.

Men! — »hans yttranden de sista åren visa att han med det djupaste bekymmer såg på Sveriges framtid».

»Käre son Erik», skrev han i ett brev, »du skickar oss mångahanda skrifwelser, men med hwad glädje vi dem läsa
kunne, det wet den allsmäktige Gud. För Guds sons död och pina, och för den sonliga kärlek och lydnad alle
fromme barn böra hafwa till sine föräldrar, afstå dock från det martyrium, hwarmed du oss din fattige, gamle
fader belastar och plågar.» Och senare: »Vore godt du betänkte din slägts och alle Sveriges inbyggares bästa,
hvilket hänger som på en silkestråd---»

Han hade snart sagt redan i sin ungdom gjort det omöjliga genom att befria Riket, han hade i sin mannaålder —
under oerhörda erfarenheter, under en växande insikt om sin ensamhet, och om dennas hårda nöd-215

vändighet — ånyo gjort det omöjliga genom att få i ordning Rättsstaten, som höjde och välvde sig beskärmande
över alla Rikets berg och dalar. Och nu i ålderns år var han här på gipstavlan ännu obruten som han kunde ha
varit; men redan hade han i flera år sett ett svart frågetecken framför sig: om och hur han skulle gå ut med det
sista verket — att trygga Rikets bestånd mot hans egna söner — Salvator Mundi adiuva Nos!XXII.

Cholera Morbus.

Bergsmannen Hans Donkans talrika familj hade bleknat i skuggan av Gustav Vasas sista stora bekymmer.
Landsfaderns valspråk och Thorkel Månes slutord syntes i tydligare skrift än Hans Donkans gravskrift.

Hr Åbergson var ej närmare bekant med Thorkel, vilken det ej hade stått något om i Sturlasons Heimskringla,
som ju varit barndomsläsningen. Men genom Sturlason kände han i alla fall till den tiden bättre än flertalet av
studerat folk.

Thorkel hade farit omkring med härskepp kring många länder på en tid, då nordmännens hedendom ännu satt vid
styret, men den i pansar anryckande kyrkans kristendom även fanns ombord i båten, predikande att Gud som
pinades på korset blev därefter en ännu större hednisk trollkarl än Odén, och gav seger och god årsväxt om han
blott fick höra sitt namns bekännelse och fick sin ärliga del i alla rov från Midianiterna.

Men bortom hedendomen och bortom denna kristendom hade Thorkel, och det också på sitt yttersta, sett upp217

till den som gjort solen och som icke begärt någon del i rovet från Midianiterna. Och likväl var Thorkel ej blott
en gammal slagskämpe utan också en gammal jurist, helt säkert illistigare än både Borgmästarn och Räntmästarn.

Emellertid stego firman Åbergsons tankar neråt igen, nu till affärerna, som i vissa delar hade beröring både med
Thorkel Månes härfärder och med Gustav Vasas statsaffärer.

Det var bland annat koleran, som hade gjort att firman för ett år sedan valt en tidigare middagstid och givit sig ro
till det groggande, som numera hade börjat leda till filosofisk besinning och dåligt ölsinne.

Den asiatiska koleran nådde Sverige år 1850, hade sin höjdpunkt 1853 och upphörde först 1859. De på ovisshet
om smittans spridningssätt, och på det populära smittämnet rädslan, och på tidens administrativa godtycke
beroende spärrningsåtgärderna med deras stora förmåga att öka koleraskräcken, gåvo ett rent amerikanskt



uppsving, en Chicagospark framåt, åt firmans affärer i vissa artiklar. Firman förstod sina saker och kunde därför
våga en hel del, helst varukrediten i Gävle, Stockholm, Norrköping, Kalmar, Malmö, Göteborg, Köpenhamn,
Kristiania och Bergen redan var mycket stadgad och kunde sammanlagt anlitas för minst en halv million utan
särskilda täckningar — mer än hälften kunde fås redan i Gävle.

Och vem visste bättre än firman Åbergson var man i sin tur kunde ge kredit?!2l8

Provinsens berg och dalar stodo ju alldeles väl tillprydde för den som visste något och såg något. Dess ägoskiften
tecknade sig för Hr Åbergson som på en karta i upphöjt arbete, en reliefkarta med insatta gårdar och levande,
välkända figurer vid gårdarna; hans kunniga minne såg på provinsen som på en tillförlitlig, ofantlig
lagaskifteshandling, där han till och med i de blåaktiga fäbodskogsbergen kunde ofta nog urskilja by-gränserna.

Han kunde, med hjälp av några kontrollfrågor till kunden, på rak arm taxera kanske halva landskapet; och
beträffande många trakter i dess övre del, den egentliga s. k. »Dalorten», var han så tämligen ensam i denna
konst.

Han kunde på två minuter bestämma sig för att ge inteckningskrediter, som ingen annan vågade ge obesett. Och
personkrediternas stora gåta var i nästan lika mån ett abcd för honom.

Sex % ränta! Det gjorde ingen efter i koleraåret 1853 och ej heller de närmast följande åren, då koleran knappast
kom men alltid väntades och aldrig var helt borta på sensomrarna, och då dessutom världskriget stod för dörren
och kanonerna bullrade på Östersjön, ej så mycket men just så lagom att även 1854 och 1855 blevo gynnsamma
år för en förståndig spekulation i råg, korn, havre, blandsäd, vete, foder och därutöver hela det lilla diverset, som
dessa år svällde ut till en fenomenal men alltigenom sund korpulens.

Redan 1850 års lilla koleraepidemi hade väckt firman219

Åbergsons eftertanke, men 1851 lugnade sig allmänheten och firman hade hittills varit blott avvaktande och ännu
ej inlåtit sig i några vidlyftigheter. Men redan tidigt på våren 1852 överfölls firman ånyo av en stark pliktkänsla
att i alla fall ej lämna kolerautsikterna obeaktade. Hon åkte till Stockholm och stannade där två hela veckor. Då
Åbergson for hem igen, så visste han sig ha ett ombud i huvudstaden som var att lita på för
koleraunderrättelserna utrikes och inrikes, en specialist, vars påpasslighet, snabbhet och tystlåtenhet voro
garanterade genom hållbara anordningar. Det var en fullt läs-kunnig vaktmästare i Kungl. Sundhetscollegium,
som tillika var fullt förtrolig även med Kungl. Commerce-Collegium, ty han hade renskrivning från båda verken.

Saken var lagd på så sätt att firman Åbergson borde ha sina koleraunderrättelser helst innan någonting i saken
var renskrivet eller underskrivet hos vederbörande Collegium.

År 1852 blev emellertid av mindre intresse. Men Åbergson hade heller ej räknat på något snabbt resultat.

Han hade jämte sin Sundhetsvaktmästare noga studerat den föregående europeiska koleraepidemien av åren 1831
—1837, och likaså den nu pågående epidemiens spridning 1847—1851. Och hans uppfattning blev att denna
sistnämnda icke ännu hade nått sin höjdpunkt, vad Östersjöländerna beträffade.

Kort och gott: redan 1853 kom det stora året. Redan i juni månad fanns farsoten i danska och finska hamnar220

och hade stått kvar nästan hela vintern i några preussiska hamnar.

I samma månad och före Kungl. Commerce-Collegii första kungörelse i ämnet, som gavs den 25 juni och gällde
Helsingfors, gjorde firman Åbergson mycket stora blixtinköp i Gävle, allt för leverans genast. Några av
Gävlemagasinerna tömdes rent av på en och annan nödvändighetsartikel.

Och vid samma tid spred sig genom firmans talrika avgiftsfria, redan mångårigt tränade ortsombud särskilt i den
mera avlägsna övre Dalorten en fast förvissning därom att koleran hade redan satt sig fast i Gävle, fastän saken
förtegs och förnekades av denna stads köpmän och myndigheter. Denna förvissning upprätthölls med nit och
skicklighet i två månaders tid då den också fick stöd i den officiella verkligheten, ty koleran började i Gävle
officiellt den 25 augusti och fortfor tre månaders tid på fullt allvar: många hundra erkända sjukdomsfall och mer



än hälften med dödlig utgång. Och ännu några månader underhölls farsoten i Dalortens föreställning, och Gävle
blev genom de Åbergson ska ortsombuden förklarat friskt först omkring den 1 mars

1854.

Man kan tänka sig att de nitiska ortsombudens överdrifter måhända ej voro så stora i förhållande till den verkliga
ställningen i Gävle; denna var ett stycke värre än de offentliggjorda siffrorna. Ty ej heller i Gävle saknades det
affärsmän, tvärtom, det var en stor affärsstad på en liten plats, en gammal genomgång för den221

väldiga importen till flera svenska landskap och framför allt till Dalarne. Och därför blev det i Gävle helt säkert
så att om någon tjänsteman eller annan, vars ord kunde höras utanför staden, skulle ha sagt sig veta att
kolerafallen voro så många som de i verkligheten voro, så hade en sådan slags samvetslös pratmakare därigenom
ställt sig utanför samhället och på många år förlorat sitt medborgerliga förtroende.

Det blev heller icke något märkligare bakslag mot firman Åbergson för de framställningar till allmänhetens
förvillande som belastade firman i dess förhållande till Gävle stad.

Men däremot blev det så att den stora forvägen från Dalorten till Gävle, som var officiellt spärrad för koleran
endast en mycket kort tid, fick under större delen av år 1853 och en del av 1854 sin huvudsakliga slutpunkt, sitt
sista stora bondkvarter, i firmans residensstad vid Stora Kopparberget. Och där skedde nu bl. a. det storartade
varubyte som eljest skulle ha skett i Gävle. Den enda på platsen som var rustad för dylika händelser var firman
Åbergson, och rustningarna behövdes, ty firman fick mottaga eller ersätta betydliga delar av en varutrafik, som ej
så långt senare visade sig kunna förträffligt underhålla en av våra mest givande enskilda järnvägar.

Några kolerafall då och då bland skutpersonalen på vattenvägarna Stockholm—Västerås och Stockholm—
Barken—Vässman, och en liten av skutfolket införd koleraepidemi i sydligaste Dalarne medförde kronisk222

sammankrympning av trafiken mellan Dalarne och Mälarens vattensystem; och bidrogo således att trygga firman
Åbergsons lyckosamma anordning att göra residensstaden till ett nytt Rom där alla vägar skulle mötas.

1853 och 1854 års händelser, som i någon ringa mån fingo påspädning av kolerafall även de närmast följande
åren, lämnade givetvis kvar hos firman ej blott dessa de stora årens direkta resultat, utan också en sky av vittnen i
Dalorten, vilka visste och kunde intyga att t. ex. de oräkneliga stångjärns- och tackjärnsfororna till Gävle från ett
tiotal bruk i Dalorten borde adresseras till en och samma kommissionär i Gävle, nämligen till firman Åbergsons
därvarande platsombud. Ty denne höll i allting samma priser som Gävlemagnaterna på vad som togs i bakfora —
spannmål, salta varor, specerier, brännvin och allt annat — och varorna blevo snarast mera pålitliga eller mindre
opålitliga än förut. Vartill kom att på återvägen genom firmans residensstad erhölls fri förtäring av åtskilliga
slag.

På det sättet genomgick Hr Åbergson den asiatiska koleran och utgick ur epidemien snarast som en av
provinsens välgörare, men givetvis följd av en ursinnig avund från åtminstone två städers köpmanskårer hos
vilka konkurserna eller åtminstone svårigheterna hade grasserat mycket hårt.

Rådman Kollberg, bland andra, hade strukit med på kuppen och innebodde nu hos sin måg Stadsfiskalen som
också han fått göra konkurs, fastän han från början223

hade gift sig rikt. Kollberg själv var nu bokförare hos firman Kollbergs Efterträdare.

Och redan på 1856 hade firman Åbergson kunnat börja en effektiv, men vänlig och saktmodig inkassering av
kolerainteckningarna utan att för mycket anstränga bondgårdarna.

Om vinsten?

Ja, det kan ju vara onödigt att tala om precis vad den kunde beräknas till. Men den gick i alla fall under
fyraårsperioden på ett sexsiffrigt tal, och det var ej ett av de lägre.

Full upplysning i ämnet fanns ej ens i de för Nicolaus tillgängliga böckerna, utan endast i en liten bok i Hr
Åbergsons ficka, en privat kolerakladd.XXIII.



Gamla räkningar.

Fiskhandlaren Wilhelm Åbergson tog fram kolerakladden ur fickan, men hörde i detsamma ett knastrande av
lätta åkdon som körde in på gården i god fart.

Han steg genast upp och gick fram till fönstren som åt gårdssidan voro försedda med invändiga fönsterluckor i
två avdelningar. De nedre voro tillslutna och över dem kunde man, på stående fot, inspektera gården. Denna
upplystes något så när av fyra gasoljelyktor på stolpar.

Klockan var halv åtta. Det var några bönder kvar därute, och någon av drängarna kom ut från stallet till de
åkande som stannat mitt på planen med sina två kar-rioler.

Det var gamla bekanta — Nappe och Marskalken Paulus i den ena, två av sysslingarna i den andra.

Åbergson skulle till att stoppa koleraboken i fickan igen, men ändrade sig, gick ut i bodkammaren och låste in
boken i kassaskåpets privatlåda, likaså plånboken och ännu en fickbok. Därefter gick han in i sängkammaren225

och lade kassaskåpsnycklarna jämte sin fickklocka på undre hyllan av Märtas nattduksbord. Slutligen tog han i
bodkammaren på sig, ej den vanliga mössan utan en skinnmössa, som han drog ned i nacken. Och i detta skick
gick han ut genom boden och in på gården, hälsande gästerna med ett godmodigt:

»Si go' kväll allihop! men får jag viska lite' grann med dej Paulus så att di andra inte hör det. Spänn inte ifrån,
Nappe! Det är nånting som brådskar som bara fan, ska du få höra! Ta in den andra hästen du», sade han åt
stallkarlen, »och stig på in i vänstra gästrummet Ni om Ni vill», uppmuntrade han sysslingarna medan han
förtroligt tog den hastigt fördystrade Marskalken under högra armen och gick med honom ett stycke avsides i
skuggan.

»Har du blitt kär i karlar nu eftersom du ska hänga på mej ?» frågade Marskalken surt. »Va är det fråga om nu
då?»

»Jo, Pelle Paulus, vi har ju försökt dra jämt här på gården nu i rasande många år efter familjetråkigheterna, fastän
ju inte gubben har velat in hit se'n dess — kom i håg det min gosse: det har ju inte blivit någe' bråk och spektakel
här, vi har låtit det vara nog med det som var. Och nu får vi lov att skiljas åt, och det tycker jag vi också gör lugnt
och fredligt — jag bjuder fritt avtåg under hövliga ord och farväl och vi säger att det är nånting som har blivit fan
så bråttom som Ni måste fara Eran väg och uträtta nu med detsamma —

15—142162. Fahlman, Firman Åbergson.226

— nej, nej, Paulus», fortsatte Åbergson gemytligt och höll utan någon större åtbörd kvar Marskalkens högra arm
som han försökte frigöra — »nu ska vi tänka oss för en sekund för vi har ju i alla fall varit släkt».

»Hör du, vad är det du inbillar dej ?» frågade Marskalken. »Tror du vi har kommit hit för att säga ajö åt dej ?
Släpp armen!» sade han argt.

»Det är inga påhitt det här, Pelle», påminde Åbergson och klämde nu till om Marskalkens handlove tortyrmässigt
hårt, men stillsamt och utan att ändra ton, »det är rena nödvändigheten — Hållbus Hans' affären, det vet du ju —
här för tre veckor sedan — jag trodde ju inte att Ni skulle komma tillbaks så fort igen — och den där saken, det
var väl ungefär den tjuguförsta i ordningen — minst tjugu gånger är det väl som jag har sväljt ner förtreten fastän
jag har ju begripit att det är mig Ni egentligen har velat åt — men den här gången är det färdigt — det är allvar
nu min gosse — och då jag klämmer dej lite grann så här tyst och stilla, så är det inte utav nå'n liten elakhet utan
bara för att du ska veta precis hur sakerna står, så att du inte i onödan ställer till någe' uppträde här, för det lönar
sig inte — gå nu och tala vid Nappe, så går jag in nu igen — och kommer ut igen och säger ajö så tar det sig bra
ut för di andra.»

Och Åbergson släppte Marskalkens arm men stod kvar ett par ögonblick invid honom och såg honom lugnt och
gemytligt i ansiktet, utan någon som helst retsamhet. Marskalken svor och öste ur sig otidigheter, men tyck-227

tes ej ha fattat något avgörande beslut i frågan; och någon handpåläggning skedde icke.



Åbergson gick in och ställde sig innanför fönstret i bodkammarn, där något lyse ej brann. Nappe hade spänt ifrån
hästen men stod med tömmarna i handen och talade vid Marskalken. Sysslingarna hade ej gått in utan voro kvar
och hörde på. De några få bönderna funnos här och där och tycktes ej ha uppfattat att något sevärt möjligen
kunde väntas.

Nappe promenerade jämte Marskalken nedåt stallet, en på var sida om hästen. Åbergson sprang ut.

»Stopp Ni där borta», ropade han i en ton, som genast samlade alle man på däck: sysslingar, bönder, stallkarlar
och magasinsdrängar.

»Va fan är det fråga om?» sade Nappe högljutt i borstig ton, och stannade. »Är du inte nykter?»

Åbergson hann förbi, fram till stalldörrarna, smällde igen dem, vred om och tog ur nyckeln som han stoppade i
fickan.

Det fanns nu ett enda möjligt sätt att utan skada för gårdens och gårdspatriarkens anseende och myndighet
undvika ett blodigt slagsmål, som, hur det än avlöpte, skulle betala sig mycket dåligt; detta enda sätt var att
genast ställa sakerna på sin allra yttersta spets och låta spetsen bli fullt synlig, innan några fler händelser hunnit
göra sinnena okänsliga och ögonen blinda. Det var ett tråkigt och farligt sätt, men det var det enda.

»Vänta lite nu allesammans!» sade Åbergson allvarsamt och tydligt fattbart för alla, ty en ring var redan228

bildad omkring uppträdet. »Hör på nu först att ingen ska sticka fram ett finger här för att fjäska och hjälpa mej,
för det här är en släktaffär i första svågerlaget, och den sköter jag ensam.»

Detta var en liten indirekt påstötning åt sysslingarna att låta kniven sitta kvar i slidan; ett försök till splittring av
fiendens styrka.

I övrigt sade Åbergson ej ett ord till svar på den två-stämmiga romans av grova, hårresande otidigheter, som
Nappe och Marskalken som bäst höllo på med, den förre i falsettsopran och den senare i någon mellanstämma.

Han gick nämligen genast in i sitt närmaste magasin och kom ut igen med ett tumstjockt järnredskap, en tre
kvarter lång kofot.

Det var fläckvis något skumt på gården där lyktornas ljusringar ej nådde varandra; och allt som fanns där gav
långa svarta skuggor.

»Det här är en kofot!» sade Hr Åbergson med en juridiskt tränad poliskommissaries omtanke för en god ställning
i de processuella förvecklingarna framdeles. »Ni sir den nu här allesammans, och Ni vet att Axelsönerna är
ordentligt varnade. Nu använder jag den här för att slå ner dem, så att jag se'n kan bära ut dem på gatan — om di
inte vill gå själva. Och orsaken den har Ni reda på — det är Hållbus Hansaffären för några veckor se'n. Och det
var ju inte den första heller!»

Åbergsons lilla tal hade måst höjas till en betydlig ljudstyrka för att överrösta Axelsönerna, som, nu med kniv i
hand båda två, på en armslängds håll överöste ho-229

nom med grannlåter, bland vilka en ej kunde undgå att väcka litet flin hos de mera opartiska bland åskådarna,
som ej alla voro särskilt nyktra.

»Har du fått kofötter nu din djävla oxe?» Det var Näppes pipiga falsett som bidrog med denna fråga.

»Ni två», kommenderade Åbergson och pekade med kofoten på en stallkarl och en magasinsdräng, »dra nu
genast ut den hitersta karriolen på gatan. Larson, kom du hit och ta hand om hästen, men ta inte i betslet förrän
du sir att det är färdigt för den saken, förstår du!»

Nappe höll betslet med vänstra handen. Åbergson vände sig emellertid mot Marskalken.

»Gå nu undan fem steg ungefär, annars slår jag ner dig! Eller hellre med detsamma ut på gatan, vilket du vill.
Eller stoppa in kniven igen, vilket du vill.»



Han lyfte i detsamma något på kofoten.

»Jag räknar till tre, hör på nu allesammans hur jag räknar.»

Och alla hörde mycket riktigt på och sågo på också, ytterligt uppmärksamt.

»Ett! — två! —»

Marskalken spottade åt benen på Åbergson, gjorde en halvvändning och gick några steg åt sidan men stannade
invid hästen på andra sidan och lade handen på dennas rygg. Mustiga ord från bägge bröderna betäckte återtåget.

»Nu räknar jag för dej, Nappe. Släpp kniven först och betslet sedan, eller tvärt om ifall du vill. Hör på nu!»230

»Ett — två —»

Nappe behöll kniven uppe men gick ifrån hästen, som Larson genast tog och svängde om, medan Åbergson
långsamt flyttade sig på dess andra sida, passerade bröderna, som han beströk med en allvarlig blick, och
betäckte tåget halvvägs till porten.

Sedan vände han på sig.

»Hör Ni Pelham och Calle», sade han till sysslin-garna. »Ska Ni vara hyggliga nu och följa med ut på gatan och
ta märren åt Axelsönerna, för annars släpper vi henne där ute och ger henne skjuts framåt torget.»

Han vände sig och gick åt porten, och efter någon tvekan följde Pelham och Calle verkligen efter.

Han vände återigen, nu åtföljd av Larson och stallkarlen.

»Ja Gu' vet ändå, Larson», sade han betänksamt, men fullt hörbart för Axelsönerna och de andra, som nu voro
framme mitt på gården. »Gå du nu med detsamma och hämta nå'n polis, eller ett par stycken om det finns så
många, men be dem bara ställa sig i torghörnet så vi kan få hit dem när det är färdigt — skjutsarna till sjukhuset
det ska jag kosta på men att få gossarna inlagda där det förstår sej ju polisen bäst på.»

Larson gick.

»Ja, go vänner», sade Åbergson mycket fryntligt, »nu bjuder jag Nappe och Paulus fritt och hedrande avtåg en
gång till.»

Och han gick runt omkring dem, så att de kommo mellan honom och portgången.231

»Stig åt sidan nu, allesammans, men si på i alla fall riktigt noga hur det går till!»

Nappe och Marskalken sade något åt varandra, varefter Nappe tog till orda mot vederdelomannen:

»Jaså du ska ha polishjälp nu! Jo jo---»

Han avbröts av Åbergson, som fått se Märta komma springande från portgången rakt på uppträdet, tyst och
beslutsam.

»Stanna! in med dej ögonblickligen/» ropade han i ett torrt och tungt tonfall, som bromsade henne så häftigt, att
hon stapplade till. Varpå hon genast vände om, åtföljd av några mycket grova ord från sin mans motparter.

Firman Åbergson gjorde för Märtas skull en tvungen paus på en kvarts minut, varunder firmans innehavare
sväljde på de ord han således fått till livs och måste låta passera, om allt skulle gå sin gilla gång.

»Ja nu börjar jag räkna igen!» men nu gnällde han i en högst ansträngd, hög diskant, som lät märkvärdig, men
som ej inbjöd till något flin. Det var nätt och jämnt att de få orden kunde komma fram ur strupen, han gnällde
som en stövare strax före »All's todt.»

»Men nu räknar jag bara till två — och det blir för er båda två på en gång!» gnällde han mödosamt vidare.

»Ja du ska slippa räkna nu din satans lilla piplärka!» retades Nappe i sin falsett. »Vi får göra opp det här en annan
gång, då du inte gnäller efter polisen!»



Och med denna ganska skickliga betäckning för sin ära, viftade Axelsönerna ett gapskrattande farväl och gingo
sin väg.XXIV. Hamlet.

En liten stund senare, vid åttatiden, satt den segrande Fiskhandlaren återigen vid sin grogg, på samma plats som
förut.

---Det gick ju bra det där, men det stod kvar

att han hade försett sig med ett tillhygge. Det skulle bli bekant i socknarna att han ej nu, som fordom, kunde hålla
ordning omkring sig enbart med sin andes starka väder, eller med bara händerna. Hos mången bråk-makare, som
han vid behov kunnat leda ut på gatan med en stark och kväljande blick, skulle den hittills kuvade självkänslan
måhända resa på sig, resa borst och visa tänderna.

Och mot den förväntade motstöten från Pappa Coriolanus & C:o kunde han ej i förväg rusta sig med något som
helst tillhygge, så mycket var tydligt. Tog han så mycket som en påk eller en grytkrok i släden under sina
vidlyftiga åkturer så skulle nyheten därom snart komma ut. Kniv kunde han ej tåla, en oövervinnelig motvilja
hindrade honom från att under några förhållanden ta till den. Skjutvapen voro på ömse håll alldeles utanför
gränserna för det passande.

---Mässingssnusdosorna! som funnos på lager

i boden. Stora som mindre lådor och av en icke förakt-233

lig tyngd. En sådan ställde ej till prat i förväg, och den kunde möjligen förstärka händernas verk, tänkte Äbergson
belåten och återföll i funderingar inom den praktiska filosofins vidsträckta områden.

---Affärerna.

Ja, med dem stod det till så bra att han kunde sluta när som helst om han ville. Om han ville?

Det var just frågan det. För det första var det ej sant att han kunde sluta genast, ty kolerainkasseringen måste
skötas av honom själv och det i sammanhang med pågående affär.

Han skulle ha sitt, och det skulle han ta ut utan att knappt en enda dalkarl skulle behöva gå ifrån gården för det.
Så bra kunde det gå då man kunde sina saker och kände sina personer.

Men för det andra så var det fråga om i vilken takt han skulle driva inkasseringen.

Skulle han sakta takten snart, och därigenom förvandla gäldenärerna till avgiftsfria ortsombud? Till en väldig
fältjägarereserv?

Han kunde göra det, han kunde hålla ut som kreditgivare, ty han åtnjöt själv nu segrarens kredit i det besegrade
Gävle: en högst allvarsam procentsats av den gamla Gävleimporten till provinsen gick numera genom hans hand
eller mellanhand och skulle uppenbarligen ej gå honom förbi förrän viskningarna om en järnväg ledde till något
resultat som vände upp och ned på sakerna.

Och dit var det ännu långt: först skulle det viskas några år, sedan skulle det skaffas pengar några år och234

lösas in tusentals jordbitar, och sedan skulle det byggas några år, allra minst fem, för att järnvägen skulle hinna
den punkt, där den kunde börja köra sönder firman Äbergsons rörelse.

Om han och hans fält jägarkår ville ha det så, så skulle järnvägen inte komma till stånd på tjugu år.

Dörren från bodkammaren öppnades och Nicolaus trädde in för det vanliga korta samtalet vid stängningsdags.

Han stannade vid dörren, vilket betydde att det ej var något särskilt han ville rapportera eller fråga om.

Åbergson satt eftertänksam ett par ögonblick, och såg på honom.

»Hör du!» sade han lågmält och en smula motvilligt. Nicolaus gick fram till bordet.

»Har du fått klart om Larson?»



»Ja det är nog alldeles som förut — jämnt dubbelt mot vad han säger till om i boden. Det är nog ingen ändring
sedan löneförhöjningen.»

Löneförhöjningen, från 600 riksdaler jämte bostad och vedbrand, till 750 med samma förmåner, hade utan
Larsons begäran tillslagits honom den 1 juli, efter återkomsten från Långsjön. Meningen hade varit att med
penningar avlösa den tjuvnadsrätt i magasinen, som genom fyrtioårshävd tycktes ingå i Fältprostens
avlöningsvillkor, sådana han tolkade dem.

Löneförhöjningens syfte hade meddelats Larson i följande skifferspråk från principalen:

»Hör du Larson, nu ska du börja köpa hela årsbe-235

hovet hos mej och inta bara halva som förut — va fan, du ska väl inte underhålla mina konkurrenter inte? — vi
ökar på kontanterna nu till 750 så räcker det ungefär precis så att du har din gamla lön kvar ändå.»

Hela saken var en ordningsfråga på ömse sidor: Äbergson hade ju själv i ynglingaåren blivit vänskapligt
underrättad just av Larson vad som lämpligast kunde tas i magasinen, och han hade då och då tagit något också
till dess hans lön ökats och hans originalitet börjat vakna till större affärsmannavyer än Larsons. Och nu som
principal tyckte han ej alls om Larsons åldriga metod, tvärtom, den retade honom tidvis orimligt, dess mer som
det ej tycktes stå till att med hyggliga medel få det minsta lilla avbrott på saken: Larson tyckte inte om nyheter
inom det vardagliga. Han stal i sin tur trofast åt principalen vid magasinsuppvägningen till bönderna och han
böjde sig endast knakande för speciella order då och då i motsatt riktning — värst var det för ett dussin år sedan,
då projektmakaren Åbergson hade för alltid avlägsnat de ihåliga vikterna och för framtiden anförtrott allt åt
händigheten, färdigheten, handlaget. — Larson var en gammal ordningsmänniska och hans korg, då han gick
hem om kvällarna och han tog något med sig, den innehöll varken mer eller mindre än så nära som möjligt jämt
dubbelt mot vad han anmälde i boden.

»Det var då väl ett extra gulrutigt fä till psalmist och lingonplockare!» utbrast principalen med besvärad uppsyn.
— Han hade kanske ändå ej hoppats så mycket av löneförhöjningen.236

»Ja vi låter det där vara nu som det är», fortsatte han efter ett uppehåll. »Men», avslutade han, »gör du alldeles
precis klart för di andra, då det så lämpar sig, att det bär av ordentligt åt fanders genast med varenda en annan
som det minsta gör likadant. Lönerna räcker till, och är det nå'n som har svårigheter ändå, så kan han tala vid dig
eller vid mig själv, ja godnatt då!»

Det var över Nicolai eget huvud som principalen på detta sätt hängde upp det straffhot, som egentligen skulle ha
riktats mot den nu ovanför lagen ställde, obotfärdige Fältprosten.

Ty principalens farhågor rörande den övriga personalen belöpte sig ej sammanlagt till så pass som ettusen
riksdaler om året: inom denna utomordentligt trånga ram kunde de nog hållas nere tack vare Nicolai vaksamhet,
hans småaktiga kontrollskicklighet in i minsta detalj — han for omkring i magasinen flera gånger om dagen på
några minuter och med sina pigga råttögon fotograferade han i ett huj allt som kunde finnas avlagt någonstans —
och hans oförbränneliga avund om allt som hade pengars värde — en komplott t. ex. mellan honom och någon av
de andra, det var nånting otänkbart, Nicolaus skulle aldrig kunna förmå sig till delning.

Men vad kunde Nicolaus ta ensam, för egen del?

Det var denna ej alls nya fantasi som Nicolaus lämnade efter sig hos principalen då han bockande gick ut i boden
igen.

Morbror Åbergsons kontroll över Nicolaus var både daglig och grundlig, och utmärkt av genialt överraskan-237

de drag då och då. Nicolaus kände honom, han kände den stora känsliga handen över sig, »handen ur molnen»
som det stod om Gustav Vasa i den stora boken.

Men det väldiga, oupphörligt förnyade lagrets spill-ningsprocent, avnötningsprocent, förskämningsprocent,
felräkningsprocent, prutningsprocent (och bedrägeriprocent mot kunderna!! — tänkte Åbergson ganska lågmält)



— det var en vid ram att operera inom för en verklig konstnär, som Nicolaus utan tvivel var om han så ville.
Ville han?

Hm---lite ville han nog, i varje fall. Han var

sträng ordningsmänniska han också, fastän på ett annat sätt än Larson. Om han tog något, så var det kontanter
och ingenting annat. Silver — det kunde jämte den blyga kopparen vara Nicolai specialitet. Att han hade någon
slags silversjuka var tydligt. Var dag vakade han över att inga nypräglade silvermynt i onödan användes: han
skilde av dem i en särskild ask i växelkassan, och Morbror Åbergson hade mer än en gång sett den allvarlige
Nicolaus leka med dem i ensamma stunder: sett honom ej kunna hålla sig från att dra upp lådan och fingra på
dem, trots den lilla glasrutan i dörren mellan boden och bodkammarn. Det där var nog en vurm och kunde hänga
ihop med en vurmig samlares svåra frestelser. Men hur mycket, hur mycket pr år, för tusan?

Det var en retsam fråga att ej kunna besvara för en principal av Åbergsons duglighet. De stora retsamma
möjligheterna, den retsamt vida ramen inom vilken konst-238

nären Nicolaus kunde röra sig om ej kontrollen gjordes så dyrbart tidsödande att den ej bar sig — den ramen

kunde verkligen---om nu sanningen skulle fram,

så kunde det där svängrummet betyda en tio, femtontusen om året på den omsättning som varit nu sedan flera år.
Denna siffra gjorde principalen sur en minut, ty den lät som en stark fnissning över firman Åbergsons
innehavare.

Men han hämtade sig.

»Strunt!» tänkte han, blandade till en sista grogg efter det nya 50-procentreceptet, och tände på kvällens näst
sista cigarr, som var numro fem i ordningen på mindre än två timmar, »strunt! han har tagit 10 öre pr dag första
året och han är ännu inte oppe längre än vid en riksdaler! Och om det också skulle vara två, tre, så kan den saken
inte hjälpas, för lönförhöjning det hjälper lika litet med honom som med Larson, di har för bestämda åsikter båda
två!»

»Det räcker till ändå!» mumlade han, men kom plötsligt ihåg igen att det räckte till alldeles för bra, ty han hade
inga efterkommande att sörja för.

Han tömde halva bägaren i ett drag, men det smakade ingenting. Tanken, som råkat gå mot framtiden, men som
hade måst vända om från tomrummet, for tillbaka igen till det gamla tomrummet i Arildsläge där det i alla fall
hade funnits någonting.

Det hade funnits ett hem där för honom som barn, och han kände sig nu för någon stund åter som ett barn,239

men utan hem. Där nere hade det ej varit fråga om att »ta» av varandra, så gick det inte till i ett hem.

Han återföll plötsligt i tanken på att sluta med affärerna. Nej — det var för tidigt och det vore ju bara en nyck,
som han knappt visste var den kom ifrån. Han var rotfast i sin affär, han var affärsman, klippt och skuren för
yrket, och han gick upp i sitt arbete som passade honom och spände alla fibrer på ett sätt, som han mådde bra av
— han trivdes, och han trivdes just där han nu var, i gården där han hade tjugufyra års hårt och på sitt vis
samvetsgrant arbete bakom sig.

Han visste vad det ville säga att arbeta, och det var bland mycket annat det som skilde honom från
konkurrenterna. Men ändå —just det! just det! var hade han valutorna för arbetet, de valutor alltså, som voro
hans egen ärliga egendom, som varken rost eller mal kunde förtära, aktningsvärda som Kocken Emanuelsons
bespa ringar och som Kasparsons skeppsskorpor, aktningsvärda som ett gott hem med barn och blomma, och
kanske tillräckliga som bröden och fiskarna i den evangeliska berättelsen? Han hade ingen arbetsförtjänst; vad
han fick kom till på ett annat mera invecklat sätt, i ett yrke som han kände i botten och vars brokiga framtid han
förstod eller anade, ett yrke, som på det hela taget skrattade åt arbetet liksom åt en luggsliten skrivare, åt en oftast
men ej alltid nödvändig detalj, åt ett slitet kugghjul, som i och för sig själv ej kunde annat än i undantagsfall



framkalla vare sig ett vackert bankkonto eller ens aktning eller ens fullt medborgerligt förtroende — förr än
det240

vackra bankkontot blivit en verklighet, och den verkligheten var mest beroende av helt andra saker.

Hr Åbergson kände sig retad av whiskyn, som ej smakade någonting, retad av cigarren som smakade beskt och
grovt, retad av att han — som hade arbetat för sex, och det i tretti år — skulle nu likafullt ha kunnat vara en
fattiglapp utan ens så mycket som ett tack för besväret; retad av att hans ärliga arbetsförtjänst och hans ärliga
medborgerliga anseende förhölls honom av ett yrke som i alla fall måste finnas och som han trivdes i och som
han ej för närvarande kunde sluta med utan en mycket stor förlust. Och därvid rann det honom i hågen Gustav
Vasas ord i den stora boken, då han på den för Rikets framtid avgörande riksdagen i Västerås utropade:

»Våren därför betänkte att redligen lösa mig ut här af Riket — betalandes mig hvad jag hafver kostat uppå Riket
af mitt eget, så vill jag lofva Eder draga min kos

och aldrig någonsin komma hit igen---!»

Något svar på detta upprop kom ej från något håll, men Hr Åbergson kände sig nu i alla fall fullt beslutmässig
och insåg att här borde beslutas någonting, eftersom humöret under en längre tid ej alls varit som det borde vara.
Och hans uppretade tankar kastade sig då över på ett annat område som dock ej heller var så nytt: han hade
kanske för friskt blod och blev därför häftigare än andra förgiftad i humöret av sådant som whisky och cigarrer.
Han hade rökt som en bageriskorsten, sedan ett år tillbaka då han flyttade fram middagstiden. Han beslöt helt
hastigt att på ett års tid lägga bort241

både det ena och det andra; och som bekräftelse tömde han sin bägare i ett drag och kastade in sin cigarr i
kakelugnen.

Han hörde Nicolaus ordna med något i bodkammarn, gick dit och fann honom ensam. Boden var redan stängd.

»Hör du min kära KK!» sade principalen i upprymd ton och tog Nicolaus hårt i nackskinnet.

Nicolaus log överraskad och såg mycket smickrad ut.

»Vi är i alla fall släkt eller nånting ditåt, och vi ska följas åt nu båda två på rundresan — på första hållbara föret
— så att jag får lite sällskap. Och du kan också behöva se på gossarna däroppe igen så att du alldeles säkert
känner igen dem.»

16—142162. Fahlman, Firman Åbergson.

SJÄTTE STYCKET: VINTERGATAN.

XXV.

Hos Stadsläkaren.

På klockslaget nio en morgon två veckor senare.

Residensstadens Stadsläkare, begjuten med soluppgångens första tunna, rödaktiga, rörliga förgyllning, satt i sin
vridbara skrivstol som jämte det stora vackra skrivbordet var utförd i mörk mahogny, och med sin karm omslöt
hans breda midja mycket tätt, liksom med ett skärp.

Det var en stor och satt och tung, mycket mörklagd femtioårsman med myndigt buktad, befallande profil, som
såg ut att under alla omständigheter kunna komma med det avgörande, slutliga ordet i samtidens frågor. Så var
det också åtminstone i Stadens allmänna angelägenheter, ej mindre på Magistratens och Borgerskapets
sammanträden å allmän rådstuga, än även i Stadens nämnder och andra offentliga korporationer; i deras flertal
var Stadsläkaren ordförande. Ty just nu var den svenske landsortsläkarens stora tid i vad ankom på
medborgerligt anseende: yrkets vikt hade hunnit bli förstådd243

av alla samhällsklasser, och ännu var dock läkarnas antal obetydligt, det var många, många mil mellan
konkurrenterna, och någon konkurrens fanns knappast alls i de glesare folklanden.



Under sådana förhållanden var det rätt naturligt att Stadsläkarens beslutmässiga profil togs mycket allvarsamt av
samhället, som i de flesta kommunala angelägenheter lät all vidare diskussion upphöra sedan Doktorn yttrat det
sista, vissa ordet. Detta ord pekade aldrig på några nyheter, utan klargjorde i korta, bestämda, förståndiga, lugnt
allvarsamma ordalag att sakerna voro bra som de voro och att ingen ny åtgärd borde vidtagas: varpå Doktorn,
vars ständiga heshet hade en överseende och välvillig ton, höjde ordförandeklubban och frågade: Kan
diskussionen anses avslutad ? och samtidigt slog han klubban i bordet som med ett dundrande ja besvarade hans
nyssnämnda förfrågan.

Han satt just nu i givakt, ty den första patienten tog i ytterdörren.

Mottagningarnas två morgontimmar voro hans dagars ro då han, om det ej ville sig allt för illa, fick vara i fred
för sådant som tvingade honom att stiga upp ur stolen. Han hade nog en på sitt sätt viljestark och kolerisk natur,
men dessa hans egenskaper hade riktat sig på stadens allmänna angelägenheter och gåvo numera ingen ton i
detaljfrågorna om det individuella hälsotillståndet. Att en hade ont i magen, en annan i bröstet och en tredje i
huvudet fann han ej vara något märkligt och ej heller så oroande då ju flertalet kunde förnöjas ge-244

nom recepter, för vilkas utskrivande han ej behövde stiga upp. Det oroande var betalningsfrågan, eller om man så
vill uttrycka det: patientens förmåga och goda vilja, patientens natur i betalningsfrågan. Hår var hans
människokännedom stor och vid genom erfarenhet, och djup genom en genial, lugn och säker intuition, som
klistrade etikett på patienten redan innan denne hade hunnit alldeles in genom dörren.

Sjukbesöken på middagarna tog han på annat sätt, ty de voro hans nödiga och nyttiga friluftsmotion och voro ej
heller utan sin positiva trevnad. Besöken gällde endast de väl betalande familjerna, de övriga nöjde sig med
teoretisk behandling genom enbart recept. Han gick in i hemmen utan att behöva trötta sig med några
ingångsspråk, knappast med en hälsning, han företräddes av springande jungfrur, barn och andra
familjemedlemmar: Doktorn kommer! Han gick utan ceremonier direkt in i sjukrummet — kom, såg och segrade
över allt och alla; intet prat muckade fram med upplysningar som han ej begärde, inga åsikter eller omogna
förslag läto störande höra sig. Han vinkade efter ett skrivbord, sopade lugnt undan vad som stod i vägen, skrev ut
recepten, nickade välvilligt farväl med ett litet skratt: »vi får väl se nu i morron!» — och följdes ut i tamburen av
en ödmjukt glädjestrålande familj.

Men han hade en öm punkt: han var ungkarl, som så många andra bland Residensstadens välsituerade herrar, han
var barnlös och barnkär. Vid barnens sjuksängar satt han kvar en stund, och tvärs igenom utanverken av245

hans myndiga miner och hans receptmakeri sågo barnen genast hans väsen, som vände sig mot dem med ett brett
leende; och hest skrattande lade han handen på dem så, som den Galileiske Mästarens bästa lärjungar kunde göra
det.

* *

Den inre dörren öppnades och patienten steg nigande in.

Det var Madam Märta Åbergson — ett litet gunstigt leende från Doktorn förenade sig med soluppgångens ljusa
speglingar i rummet. Det bästa som vid denna tid på dagen kunde ske, hade skett: han behövde inte stiga upp —
och ändå var det en säker kuvertpatient, en patient som betalade i ett på förhand hoplagt kuvert, oberoende av
besökets längd, oberoende av behandling och resultat.

»Nå gomorron, sitt ner fru Åbergson! Hur kan det nu vara fatt, ingendera av Er båda har ju behövt gå hit ända
sedan Pappas tid!»

Märta satte sig på patientstolen vid skrivbordets kortsida.

»Jo Doktorn», sade Märta eftertänksamt och såg allvarsamt på skrivbordet, »jag ville be Doktorn vara snäll och
inte säga något än så länge till Wilhelm att jag har varit här — det är så, som Doktorn vet, att vi är barnlösa och
jag ser ju att det där tar på humöret för Wilhelm246



— jag undrar---jag har hört--jag undrar om

det kan vara någon operation som hjälper?» och hon såg lugnt upp på Doktorn.

Doktorn gjorde med den vridbara skrivstolen en halvvändning mot patienten, vilken åtgärd var att taxera som för
en halv undersökning.

I sin välvilligt myndiga ordförandeton, med små halva sidoblickar hit och dit — av vanan att tala till större och
mindre menigheter — gjorde han henne några korta frågor.

Därefter tycktes han tänka efter några ögonblick.

Han räckte ut handen och kände henne på pulsen.

»Var god och stig upp, ta av kappan — kom hit, vi ska lyssna.»

Han förde henne intill sin stol och lyssnade, med sin stora härskareprofil ömt lutande mot hennes hj ärttrakt, och
ånyo med handen om hennes puls; och Märta såg en liten tankfull förvandling i Doktorns anlete — hon gissade,
med hälften oro och hälften hopp:

»Nu har han det!»

Det är ju möjligt att hon gissade rätt, men Doktorn meddelade sig endast sålunda:

»Någon slags operation ska vi inte alls tänka på, fru Åbergson. Något organiskt fel finns inte, tvärtom, allting är i
allra bästa ordning. Finns det ändå något fel, så är det av sådant slag, som inte låter behandla sig med annat än
allmänt stärkande medel. Vi ska skriva lite' kinajärn, och kom sedan tillbaks om tre veckor. Fru Åbergson ska
inte tänka på di här sakerna vidare, vad Er själv247

angår. I regeln beror det på männen — — och hur gammal är det fru Åbergson är nu?»

»Tjugunie år.»

»Ja, det är ju i och för sig själv ingen ålder — och den ser inte heller alls ut för det lilla den är», tillade han
välvilligt skrattande med en sidoblick från receptskrivningen, »men Ni kan ju båda två också tänka på att en
första förlossning ändå inte är så alldeles ofarlig vid den åldern — det är inte sagt man själv alltid önskar sig vad
som är bäst!» och han lämnade Märta receptet.

Hon steg upp, tackade med en vördsamt bugande nig-ning och blev under rätt mycken vånda av med sitt kuvert,
som hon halat upp ur klänningsfickan och fick att lägga sig på bordskanten.

Doktorn kvitterade med en beslöjad blick mitt på skrivbordet, och en välvillig nick.

»Ja, jag hälsar nu alltså inte till herr Åbergson, om hans fru inte vill så ha det, men det skulle kanske inte skada
om han också tittade hit. — Det är en klok karl», tillade han en smula opåkallat; kommunalman, som han var,
hade han råkat glida över till det kommunala, han ville ge ett erkännande åt Åbergsons stora förtjänst att inte
hörbart blanda sig i kommunalpolitiken där hans suggestiva gåvor hade kunnat bli besvärliga och där han nog i
alla fall var en mäktig opinionsbildare i det fördolda.

Märta såg ett ögonblick tveksam ut, men fann sig tillrätta genom en ny liten bugning och genom orden:

»Jag talar nog om för honom att jag har varit hos248

Doktorn, men han ska ut på sin långa resa i dag, jag vill inte oroa honom utan spar tills han kommer hem igen!»
Och hon gick.

Doktorn öppnade kuvertet: två tior och en femma, tjugufem Rdr: för eventuell undersökning och en eventuell
mindre operation. Det var alldeles som det borde vara, och klockan var ej mer än tio minuter över nio; och solen
stod nu rund, gul och grann två alnar över backen i gränden till vänster om skrivbordet.XXVI.

Vintergatan.



Mitt i solen och mitt emellan fyra fot höga snövallar på ömse sidor gick Märta sin väg hemåt mitt i gatan, som
var plogad, men ej skottad.

Kölden hade kommit ett tu tre, hastigt stegrats till tjugu grader och mera, lugnat sig igen, och efterföljts genom
flera dygn av ett snöande, som man ej sett maken till på ett par år. Ovanpå snön hade nyss kommit töväder. Men
kälen inunder borde vara hållbar och den snö som kommit borde något så när räcka för föret, om också tövädret
varade ett par veckor. Och därför var det som Fiskhandlaren Åbergsons Eriksgata skulle ta sin början i afton.

Den myndige Stadsläkarens välvilja bibehöll några minuter sin verkan på Märta, och hon såg ganska ljust
omkring sig på den ljusglänsande gatan, där husväggarna voro det enda som ej var ganska glansfullt vitt. Men
snart besinnade hon sig på det besked hon i själva262

verket fått — allt var ju bara som förut, med den skillnad likväl att en flerårig förhoppning var ödelagd,
förhoppningen att ett låt vara kanske livsfarligt besök hos den kirurgiska läkarvetenskapen skulle kunna uträtta
något i hennes hems huvudämne.

Och i den nya, sansade, ofarliga belysning, hennes öde fått, fann hon sig nu värre och värre däran. Hon fortade
på stegen mer och mer, och slutligen halvsprang hon för att åtminstone hinna in i sängkammarn och läsa dörren
innan det bar av med att alldeles tappa humöret, ty det var det som omedelbart förestod den stackars lilla frun.

Men i sängkammarn, vars dörr hon halvblind drog igen efter sig i en stor fart, fann hon Hr Åbergson, som i all
oskuld ombesörjde en liten toalettsak.

Nu var gärdet uppgivet och det hemliga, alldeles misslyckade försöket till en kupp skulle röjas; ty gråt-krampen
hade redan börjat och stod ej att hejdas, och den med mänskliga känslor utrustade maken stannade naturligtvis
kvar för att vid lägligt tillfälle få höra vad det var fråga om.

Efter fem minuter kunde Märta tala om det väsentligaste av samtalet med Doktorn. Och för att ej på något sätt
vilseleda sin man, berättade hon, ännu gråtande, också om Doktorns antydan att det där i regeln var männens fel,
och hans önskan att även Wilhelm måtte besöka honom.

»Djävla åsna!» utbrast Hr Åbergson i ett gällt gnällande, i det han kvickt lade huvudet på sned och höjde251

på de knutna händerna; han påminde om Rembrandts tavla »Simson hotar sin svärfar»: vi minnas Simsons
innerlighet i blick och min, och gubben svärfars retsamma trygghet i en fönsterglugg uppe på väggen.

Humöret kastade om för Märta: krampen i hjärtats hjärta löste sig, hon måste skratta, hon stod kvar i en vrå av
rummet, framåtlutad, gråtande, och skrattade mer och mer.

Emellertid påminde hon sig hastigt att hennes berättelse ej blivit alldeles rätt eller fullständigt färglagd efter
verkligheten:

»Så här sa' Doktorn också, straxt efter det där: han är en klok karl! — han var mycke' vänlig.»

»Tacka fan för det!» bekräftade Hr Åbergson otacksamt. — »Han vet väl det att om jag började på att gå på
rådstugorna, så blev det första jag gjorde att försöka kava i väg med honom ur alla Nämnderna — men det där
skulle kunna kosta mej i min affär en hundra tusen kanhända i tidsförlust — och därför får den fan sitta där han
sitter — och det är det han tycker är så dubbelgängat klokt förstår du! Det fattas bara också att man skulle betala
dyra pengar för besväret att få regera kanal j erna!»

Märta fortfor att skratta, och muntrade upp sig mer och mer. Och hennes ledsamhet var för den dagen sin kos. Ty
solen fortfor att skina över landet, bländande vitt på snön, skimrande rött på kopparkastrullerna i köket, och
förgyllande på den redan upptöade, upptrampade gården och på kaningården, där kaninerna nyfiket252

vädrande syntes ha fått ett nytt intresse för tillvaron och genom ivrigt skuttande hit och dit antydde att allting
voro ny vordne. Och den unga jungfrun i köket var i dag god i sitt hjärta, rask i sina handlingar och snygg och ren
överallt; och hon prisade Ljuset genom att icke gråta i spisen över den knollrige stallynglingen Nicodemus
Matsons ostadigheter.



* *

*

Men den strålande, mäktiga solen, som trängde in i humöret hos gårdens fru och många andra väsen och som ett
tu tre kom deras sinnen att spela upp till vals, den förmådde ej kuva den store Fiskhandlaren som inombords
oförtrutet morrade över tillvaron och då och då argt visade tänderna mot något som han ej ens visste vad det var.

Humöret hade fallit, undan för undan, och befann sig på strecket mellan fult väder och storm.

Den tvärt påkomna avhållsamheten från whisky och cigarrer beredde ingen tillfredsställelse. Men att den betydde
något kan ju hända, ty efter beslutets dag hade det märkts darrningar i händerna ibland, och en hoppande, nervös
värk här och där i kroppen. Patienten, som förut aldrig erfarit någon ohälsa, trodde emellertid att det där berodde
på humöret; och i denna fråga som sannerligen är djupgående och svår, finna vi det vara bäst att endast upprepa
skaldens ord:Då frågade Pilatus: vad är sanning? Och eko svarade, profeten teg.

253

* *

*

Klockan tre på eftermiddagen satt Åbergson med Nicolaus i släden, klockan åtta på kvällen var han i Rättvik, och
under tre hela dygn opererade han och Nicolaus kring Rättviken, i Siljans sydöstra folkländer. Än i sällskap med
varandra, än var för sig, enligt uppgjord arbetsfördelning. Därefter bar det norrut genom skogarna till Oresjön
och Furudals bruk. Och resan skulle fortsättas över Skattungbyn och utmed Ore älv västerut till Orsasjön och
vidare över till Österdalälven — upp till Älvdalens kyrka och Åsens kapell, och ned igen utmed älvens västsida.
På nerfärden ämnade Storfursten Åbergson vid Mora Strand å resans andra söndag tala med allmogen på Mora
kyrkovall, så som historien lärde att det även fordom skett.

Hästombyten gjordes hos ortsombuden två gånger per dygn, och såväl detta som allt annat var avgiftsfritt, utom
själva notvarpen på gästgivargårdarna. Där väckte nu firman Åbergsons tankfulla nykterhet både undran och
misstroende men förläts då man fick höra att det nya ej grundade sig på någon åsikt i alkoholfrågan utan endast
var en personlig nyck intill nästa års slut.

Resan gick i stark kurirfart och med föga nattsömn, ty principalens humör tålde denna gång inga som helst254

onödiga uppskov och han ville helst sitta i släden både dag och natt, vaken eller sovande. Han tuggade svag
tobak dygnet om, och i de klara nätterna såg han på Vintergatan som var sällsamt tydlig och nära denna gång;
hela den stora världskartan var som ett nyss djupfruset mörkblått men underifrån genomskimrat vatten där de
vänliga ljusen och Det Stora Ljuset funnos långt under ytan och endast där gåvo sin värme — endast åt den som
slog hål och for ned, tänkte Åbergson halvsovande på sjön Skattungens is, som gungade svagt, ty släden korsade
i högsta fart ett strömdrag, där övergången mellan Eriksgatan och Vintergatan hade funnits att finna.

Men det bar upp på land igen, förbi Skattungbyn, som lämnades åt sitt ensliga öde, och vidare på landsvägen
utmed Ore älv mellan väldiga skogsåsar, som i långa valvbågar höjde sig över varandra och som i norr mils-djupt
skymtade fram under stjärnorna. Månen var halv, precis i första kvarteret, och var uppgången, men på det
sorgfälligaste dold av en liten stadig molntapp, som enslig och mörkt avundsjuk uppehöll sig på stjärnkartan.
Fastfrusna, hoptöade snömassor lågo kvar på barrträden överallt, men föllo ned här och där med ett skridande
ljud och en duns.

Vägen var snömoddig och ibland avtöad till en våt isgata, som dock var stadig och bra.

En sprucken bjällra hade i går förstört den vackra, sällskapliga treklangen. Men från Furudal var det nya bjällror,
mycket väl samstämda, men i moll, och i en djupare och mörkare ton än de förra.255

De nya bjällrorna ringde på i en melodi, som oavbrutet föddes och dog innan man hann fatta meningen — fastän
denna tycktes vara värd att få höra: både ljus och mörk, vacker och betydelsefull. Det gick en god stund som



Åbergson halvvaket sysslade med att försöka fånga melodin.

Plötsligt kände han en svår trängsel i strupen ty några rader i psalmboken började följa med i treklangen, några
rader som han aldrig ville se på, men som han likafullt kunde utantill, ja mycket mer än utantill; de ringde i
öronen på honom så att han darrade som en gammal klockstapel. Det var ur en psalm som han mer än en gång
förfasat sig för att Larson skulle få tag i och dra på med bland sina övriga begravningspsalmer:

— — — Likt späda blomman som föll av Om våren! Du i det stilla Gick ner, du lilla — — —

Han mindes sin dotter — sin dotter — bättre nu än någonsin. Han mindes allt! — och detta allt det var

— det var — det var de sista två tre sekunderna, blicken, med det klarnande, förstående, älskande, fordringslösa
uttrycket — hos henne med två års liv bakom sig — hos henne som späd och hjälplös gick in i Ensamheten

— hos henne, som drog honom nu och som han ville följa vart som helst, genast, om han bara kunde. Blicken! —
hjärtat klämdes ihop som i ett skruvstäd, och skrek: Förbarma Dig över oss!XXVII.

Bokslut i månsken.

»Är Morbror sjuk?» frågade Nicolaus, som hörde något besynnerligt ljud och såg principalen slå ut med armarna.

Morbror Åbergson vaknade till ur sin vakna dröm och hörde som ett eko av ett gurglande ur strupen.

»Jag tror jag gäspade.»

Men drömmen var ingen dröm och ännu mindre var gäspningen någon gäspning, utan allt var verklighet utan
försköning, en verklighet i kött och blod vilken

så hårt spände kroppen som---som på det Kas-

parsonska korset i Arildsläge. — Han var en snickare! tänkte vår vän Åbergson.

Men samtidigt hade ett ljud bakom resenärerna hastigt närmat sig: en lätt, skarp trav utan några bjällror. Och just
nu hördes en genomträngande, pipig falsett, som på ett stenkasts håll hojtade fram ett mycket upprymt:

»Tjänare, Wilhelm! Nu är det din tur!»

Och därpå hördes spridda ljud av ett flerstämmigt gapskratt.257

Det stora föremålet för all denna munterhet från minst två slädar såg sig ej om och rörde sig ej ens men blev
synnerligt klarvaken och fick på ett ögonblick upp sitt allra svalaste, spänstigaste och rörligaste affärshumör, som
rörde sig med snabbheten av en timme per sekund och som inom fem sekunder fick i ordning en tabell över
sannolikt och osannolikt, möjligt och omöjligt i det befintliga sakläget.

Och då han var klar med den saken slog han kvickt upp fotsacken över slädens framkant, drog upp bredvid sig
det över benen liggande fårskinnet, vände sig åt höger, sade några ord åt Nicolaus, som satt bakpå och körde, tog
själv tömmarna i vänster hand och grep med höger hand Nicolaus i pälsskärpet, och denne unge man halades in i
släden framför principalen, där han ställde sig upprätt och återtog tömmarna.

»Kör skarpt, men låt dem hinna opp oss!» föreskrev principalen, som nu omsorgsfullt surrade fårskinnet kring
sin vänstra arm med stadigt tag inuti för handen. Härefter vände han runt i sin vida, men lätta och smidiga
vargskinnspäls, blev sittande med vänster sida mot de ankommande och drog ur pälsens innerficka fram sin
mässingssnusdosa.

Han kunde ännu ej säkert se vilka eller hur många som voro med, men han småskrattade gemytligt och
upprepade för Nicolaus de två slutsatser hans tysta utredning nyss förut hade fastställt som säkra:

»Fårskallar!! — Och Coriolanus är inte med!»

17—142162. Fahlman, Firman Åbergson.258

»Låt dem hinna fatt!» tillade han otåligt, »vi ska resonera !!»



Coriolanus kunde inte vara med, det hela var för dumt tillställt.

De fingo alltså hinna fatt, som de förresten skulle ha gjort ändå ty de hade bättre hästar för båda slädarna som allt
i allt innehöllo fyra personer: Nappe, Marskalken, sysslingen Pelham och en ännu yngre syssling, Johan.

»Go kväll på Er allesammans!!» hojtade Åbergson nytert. — »Försök si nu här hur jag har det! — va fan hur kan
Ni ställa till så dumt? Tänker Ni be mej stanna och stiga ur? Eller tänker Ni ur och springa här bredvid så att jag
bultar korv av Er allihop? Eller tror Ni Ni kan få hacka fast på mej mitt i Orsa kyrkby om en halvtimme? Håll
hästen tre alnar ifrån annars bultar jag till på nosen så Ni ligger där hela högen!»

En lindrigt sagt missnöjd kör av stora ord hördes från de obegåvade mandråparna, men ingen hoppade ur; och
alla utsikter syntes ytterligt förmörkade sedan Åbergson puffat fårskinnsbollen i nosen på första hästen så att han
rände upp i drivan på vägkanten och de förföljande skjutsarna tornade ihop.

Åbergson funderade:

Ett bokslut måste det ju ändå bli förr eller senare — varför inte lika gärna nu då man redan var i farten?

Han blev allvarsam och började ånyo höra sina bjällrors djupa treklang, och han mindes alltför väl vad den
betydde — och vad det betydde om han lät det bli slag259

%

i saken nu. — Han var för likgiltig, i djupaste grund och botten för likgiltig att kunna reda sig ens med får-
skinnssköld och snusdosa, ty det var ju i alla fall framstående knivkonstnärer han fick göra med — Näppes
pipiga profetia »Nu är det din tur!» återljöd i örat och

kunde lätteligen besannas — ja--ty likgiltigheten

i hjärtat spred sig kännbart ända ut i händerna. — Åbergson vände sig inåt släden igen och satte sig rätt, med en
förnimmelse att han drogs ned, av två späda, kraftlösa händer; och han greps av ett farligt lugn, en livsfarlig
förnöjsamhet, som högtidligt intonerade förnöjsamhetens psalm:

Jag svåra slagen var, jag låg i nöd och smärta, Jag hade, o min Gud, bekymmer i mitt hjärta: Men du mig helat
har, din tröst har gladt min själ. Nu är jag lugn och nöjd: nu, Herre, är mig väl!

Testamentet var i ordning där hemma; han hade sannerligen råd att dö.

* * *

Men Nicolaus räddade livet på sin principal genom att ofrivilligt snava omkull i släden, varvid Åbergson fick ett
göra att hålla hästen kvar på vägen. Han ryckte upp sig något:

»Det är ju klart att inte låter jag slakta ner mig alldeles som en gris, nog ska di få var och en sina ordentliga nyp.»

Och tanken på hur dessa nyp skulle kunna ta genom pälsar och skinnmössor började sysselsätta honom —2ÖO

bäst det var fann han dödskallelsen vara förhastad; men rymma till Orsa kyrkby ville han inte heller.

Han vände litet på sig igen:

»Om Ni tålar Er lite, små gossar, så ska jag stiga ur!»

»Det blir nog inte förrän i Orsa det — din djävla falskvägare! replikerade Marskalken.

»Jo det skall bli förr! Och du skall få första nypet om du passar på — få si va du tycker om'et!»

Den slappa likgiltigheten började hastigt försvinna, han kom ihåg gården och Märta och kolerainkasseringen och
friveckan vid Långsjön och solen och våren och försommarn och beslöt en lustresa i vår med Märta till
Arildsläge och Köpenhamn; och han trodde nu ingalunda att han skulle dö, ty han ville det ej. Skitpojkar! tänkte
han.

Han ville ha några minuter för att se sig om efter utvägar, sådana utvägar som klarade honom själv men ändå



gjorde någorlunda slut i saken utan att skada hans framtida prestige på samma sätt som uppträdet med kofoten
kunde göra.

Nicolaus skulle han skicka undan, det var givet.

Därnäst tänkte han på klädseln — pälsen kunde han behålla på men inte pälsstövlarna, som han genast började
sparka av sig. Han hade broddade skor för tö-förets skull — alltså skulle ett stycke isgata tagas till valplats. Vad
kunde man inte tro då inte Coriolanus själv var med? Det var inte alls omöjligt att allesammans kommo sättande i
sina vanliga läderpjäxor utan klackar ens — på isgata.261

Man var i god fart kommen till Messbacken. Åbergson reste sig i släden och såg ner mot flottbron som vid
backens slut gick över Ore älv norrut, ej mot Orsa dit landsvägen bar och som resan gällde.

Se där! Mycket riktigt! Det blänkte grant från bron, det var isgata där. Och just nu gick månen hastigt fram ur
den lilla envisa molnstoden, gick fram som en lydig tjänare till Hr Åbergsons allt livaktigare uppsåt att här skulle
det bli annat av. Hela bron var en skridskobana, som det såg ut.

»Nicolaus», sade han, »kör ner på bron, jag hoppar av där och ska göra kål på dem allihop, du fortsätter utan att
stanna förstår du — du fortsätter upp till Björ-ka, där tar du folk med dig och far tillbaks så fort du hinner så får
vi vittnen någorlunda — för di svär falskt di här djävlarna — men ingen av dina karlar får blanda sig i själva
affären förstår du!»

»På bron, små gossar!» ropade Åbergson åt sina otåliga vänner bakom.

Nicolaus körde mycket riktigt in på bron, men förföljarna stannade vidskepligt vid broändan för att först sätta sig
in i Åbergsons planer; en sakramenskad fälla anades — men vilken?

Nicolaus hade fortsatt vägen, och Åbergson stod uppställd på bron med en lämpligt hal dansbana framför sig.

Han var i ett säreget förhöjt humör, som han kände igen från några av sin ungdoms allvarligare fejder mot större
flockar, då han som nykomling vid sexton, sjut-2Ö2

ton år stred sina strider för gaturätt i gruvstadens ytterkanter. Han kände en ihållande rysning över hjässans
främre del, under skinnmössan, en krypande kyla i hu-vudsvålen, som dock ej var obehaglig; han märkte hur
synskärpan ökades, hörseln skärptes och alla sinnen spändes; andedräkten blev djup, långsam och gav ljud, drog
in en luft som var ändå renare än den rena vinterluften, kroppsvidden kändes ökad och spände i kläderna. Han
visste att om han fick några stycken knivblad i sig, så skulle han ändå kunna hålla ut — hans vilja satte propp i
hålen om så behövdes. Han var ung och rörlig som vid tjugu år.

Marskalken gick mycket riktigt främst. Va' sir inan! ropade Hr Åbergsons segervissa hjärta: de gingo fram som
på nålar — pjäxor alla fyra — slarv och enfald alltigenom.

Åbergson gick långsamt emot dem några steg och halkade till för att hindra alla misstankar hos motparterna.
Plötsligt sprang han fram några långa, säkra steg så att broddarnas skärande i isen rent av hördes, och mättade en
våldsam spark mot Marskalken, som svängde sidan till och hukade ihop sig för att kunna stå, med kniven i
beredskap för svar på tal. Men det var en blindspark, Åbergson drog kvickt in benet igen, och i det han stampade
fast sig även med högra foten, fällde han snusdosan mitt på Marskalkens skinnmössa med ett slag värdigt en
ånghammare. Det hördes ett svagt knastrande ljud i det stilla vädret — ett ljud, som när man med handen
klämmer för hårt om ett ägg — alla hörde det och263

hejdade sig ett ögonblick — Marskalken Paulus rätade på sig, släppte kniven, sträckte ut armarna och föll, stel
som en tennsoldat.

»Bereder väg för Herren/» mumlade Åbergson och kände sig ånyo för med skorna i gatan, ty nu kom det
egentliga allvaret.

Han fick omkull en och en ibland, mest med den stora fårskinnsbollen, som han lyckades hålla ihop och som
gjorde en bländande effekt då den råkade mitt i ansiktet. Men minst två Napoleoner dansade ständigt runt



honom, tätt inpå, och efter några minuter hade han redan fått ett par skåror, varav en i veka livet; men från sin
sida hade han ännu ej förmått ånyo sätta in snusdosan på något avgörande sätt — äntligen lyckades han ge en så
behändig duns åt Pelham att denne trillade under broräcket ner i älven och åtminstone tills vidare försvann ur
sikte. Och samtidigt hände något överraskande: ett vilt tjut hördes och Nicolaus anlände med en spark i magen på
Nappe; dessa båda rullade om varandra några varv — nu tog Johan hastigt till benen inåt land — Åbergson
fångade höger arm på Nappe, ryckte upp honom på benen och hade honom att släppa kniven, slog omkull honom
igen och skelade efter Nicolaus, som tycktes vara illa tilltygad, ty han förblev stillaliggande.

»Är du nöjd för den här gången?» frågade Åbergson med knäet på Napoleons bröst, och tryckte till på ett tungt
och varnande sätt.

»Ja», svarade Nappe med svag röst.264

»Kravla dig iväg då, och det genast! Har du tagit livet av pojken så låter jag länsman ta dig i alla fall!»

Och i det vackra månljuset, under en bleknande stjärnhimmel, bar Åbergson mödosamt sin unge vän Nicolaus till
släden, som stod vid broändan åt Björkahållet, vände om förbi Nappe, som linkade omkring sina två skjutsar vid
andra broändan, och åkte ner till Orsa kyrkoby där det var närmast efter läkare.XXVIII.

En återblick.

Patriarken Coriolanus hade alltså ej åkt med till Slaget på Ore älv. För sin utevaro hade han mycket giltiga skäl.

Dessa sutto ej i hans ålder, 65 år. Ty hans struktur var av guttaperka, han var fortfarande rörlig och kvick i
vändningarna, fortfarande både höger- och vänster-hänt, och hans friluftsliv på landsvägarna fortfor ganska
oförtrutet.

Men saken var den att Coriolanus ej längre nu som fordom var i alla hänseenden sin egen herre. Han hade
kommit under toffeln, vår gamle vän: han hade minderåriga barnbarn som han kröp för och för vilkas skull han
måste krypa för deras mor, som var hans dotter Pauline, och för hennes man. Coriolani Högsta Lag, blodsbandet,
hade snärjt och kuvat honom i ålderns år och satte honom när som helst att med religiös undergivenhet bli
hemma från både affärsresor och härnadståg för att i stället veva positiv för barnbarnen eller på annat sätt gilja
till deras och föräldrarnas gunst.2 66

Hans görande och låtande utomhus blev mera oberäkneligt än förut både i krig och fred. Och vad särskilt frågan
om Wilhelm Åbergson angick, så hade han där ännu mindre fria händer än i andra affärer.

Saken förhöll sig i korthet som följer.

Uppfylld av sin ätts livligt förtärande hämndlystnad hade Pauline år 1843 snurrat runt efter en ny man, ty en av
hennes mest brännande omsorger var helt naturligt att få visa Wilhelm jämte hela provinsen, hela landsdelen, att
han var henne alldeles överflödig och likgiltig.

Vi mena ej att hon friade själv till den ene eller andre. Det behövde hon ej, ty hon var som vi tidigare bemödat
oss låta tydligt förstå, en mycket vacker flicka, och en flicka med hemgift. Hon behövde bara se alldeles ledig ut,
och det gjorde hon också då hon kom hem till Coriolani gård i Alfta socken i Hälsingland, som bland hans flera
gårdar hade ett slags värdighet av stamgods, eller rättare sagt: gården var ej ärvd utan förvärvd, men socknen var
Coriolani hemsocken och dess ej sällan kniv-beväpnade affärsseder hade bidragit till hans utbildning och till
hans hemkänsla i orten.

Efter två veckor friade byns handlande och hon tog honom.

Han var mycket liten till växten, ett halvt huvud kortare än Pauline själv, linhårig, rödögd, mager, tunn och
kantig, skinn och ben bara, men eldfängd som en tändsticka och i umgängessättet lik en prima kautschaboll som
blivit slängd i väggen och i ursinnig fart cirkulerar hit och dit i rummet. Pauline blev yr i huvudet att se på267

honom, matt i lederna och full i skratt; och i denna yrsel vari blandade sig nyfikenhet, blev hon i triumf hemförd
av handlanden Oscar Lejonqwist (född Andersson) som hans lagvigda maka.



Coriolanus gillade partiet, ty mågen Oscar var en rivande skötsam karl, en arg detaljist som rev ögonen ur
närboende konkurrenter och som redan hade goda besparingar och var revisor i sockensparbanken och en eldig
och gärna hörd talare på sockenstämmorna.

Men nästan omedelbart efter bröllopsdagen började Lejonqwist i rivande fart förhöra Pauline om hennes
mellanhavande med Wilhelm, vartill han förut ej haft tid, ty han koncentrerade sig på en sak i sänder inom varje
område.

Och här äro vi nu inne på kapitlets huvudämne.

Pauline tog att börja med saken lugnt, som hon ju också hade full rätt att göra. Men inom en vecka fick hon se att
här hade hon fått göra med en liten en som på tu man hand inte var att skratta åt. Sedan han hållit henne vaken
några nätter i sträck med de ursinnigaste förhör kors och tvärs, tycktes han väl någorlunda acceptera
antydningarna om ett fortsatt övervåld från den ohyvlade barbaren Åbergsons sida. Men likafullt gav Lejonqwist
henne ett par örfilar, och då hon ville ge lika gott igen, blev hon randad på ett sätt som i ett nu lärde henne att inte
hon utan Lejonqwist var herre i huset, så liten han var. Hon ville hem till Coriolanus! Men hon förbjöds att gå ut,
och Lejonqwist satte magasinsdrängen att vakta henne.
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Detta var första kapitlet i Paulines nya äktenskap.

Andra kapitlet följde snart nog, i det att Lejonqvvist tills vidare släppte tankarna på Åbergson och började
sysselsätta sig med Napoleonernas påfallande starka släktkärlek. Han var själv till rasen skandinav, fastän av en
besynnerlig sort, och han förstod ej hur Pauline kunde bli så explosivt överförtjust var gång Coriolanus eller
bröderna syntes till; ja sysslingarna, vern som helst av släkten som tittade in, kom henne ju att se ut som en
nyförlovad.

I sin galenskap hade han en riktig instinkt, nämligen att Coriolanus var roten och upphovet till eller åtminstone
mest representativ för dessa besynnerliga, ja vidriga förhållanden. Skulle hon inte ha krupit på knäna för
Coriolanus, om denne befallt henne? Och då Coriolanus kraxade fram ett ord, så såg hon och hörde hon ingen
annan än honom.

På några få dagar steg Lejonqwists hat mot Coriolanus till det otroliga. I väntan på nästa besök av patriarken
klådde han Pauline — med käpp, och spräckte ett nyckelben på henne. Hennes självkänsla föll ihop, hon erfor ett
alldeles nytt behov av ensamhet, hon erfor för första gången i sitt liv ett dådlöst, blekt rosenrött vemod — det
upplöste sig i en ljuv eftertanke: hon hade fått sin herre, och Herren det var Lejonqwist.

Coriolanus kom, Lejonqwist sprang ut med pistol i hand och förbjöd honom att stiga ur, Pauline störtade sig med
en hjältinnas mod emellan; och knäfallande för-269

mådde hon patriarken att fara vidare. Umgänget avbröts på några år.

Under tiden förökades Lejonqwists familj oavbrutet, utan några nämnvärda uppehåll. Och även vid dessa
ömmande omständigheter tog Lejonqwist emellanåt käppen i sin rörliga hand.

Men Paulines alltmer fullkomnade lydaktighet lugnade småningom förhållandena. Lejonqwist kunde efter några
år säga sig med en visshet, som ingalunda var överdriven, att han hade en hustru som var god som guld och
trofast in i döden. Han förlät henne efter hand även att hon hade far och bröder. Han återknöt med Coriolanus
och svågrarna.

Men i behov av stark och omväxlande motion hittade han på andra saker, både nytt och gammalt.

Ur sin mannaålders fornsaga hade Coriolanus någon gång råkat upprepa för Lejonqwist den lyckade berättelsen
om hästaffärerna med Godsägaren och Ryttmästaren m. m. Ohoj Ohojowitsch i Ingermanland.

Lejonqwist gömde orden i sitt hjärta, och bäst det var hördes det av att han för första gången i sitt liv ämnade fara
utrikes, han skulle fara över Söderhamn till Riga för att köpa vete, och han skulle göra en lång avstickare till



Petersburg och Ohojowitsch för ett samtal med denne om mer än tio år gamla saker.

Pauline hade sinnet uppfyllt av sitt hem vars oavlåtligt rörliga medelpunkt var Lejonqwist. Om Ohojowitsch
mindes hon numera knappt någonting annat än hans granna uniform och den poetiskt färgrika och förgyllda2JO

lyxen på teatrar, militär, åkdon, lakejer och tamburvaktmästare. Men ur detta gyllne virrvarr höjde sig plötsligt
Ryttmästaren långa sabel i högsta hugg och under sabeln syntes en vilt grinande ansiktsmask med gulröda
borstiga mustascher som sprätte av ilska. Pauline blev hj ärtängslig och visste sig ingen levande råd, ty Lejon-
qwists liv och hälsa var henne mera tänkvärd än saligheten. Gud vare lov för Hans stora barmhärtighet! En
skillnad på tolv riksdaler i Lejonqwists och Söderhamnsskepparens åsikter om skäligt pris för överfarten bragte
maken i en sådan hätskhet mot skepparen, fartyget och dess rederi, att han tycktes helt och hållet glömma Ohojo-
witsch.

Men tyvärr! Hans rastlösa känslotänkande hoppade plötsligt tillbaka igen på den mytiske store Fiskhandlaren i
grannprovinsen. Det var nu ej längre några förebråelser mot Pauline, men han väsnades likafullt om att jämte
Coriolanus och svågrarna fara dit och göra sluträkning med den vidriga fettlunsen vid Stora Kopparberget, som
var feg och försiktig som en gammal späck-säl och inte förstod affärer mer än en tunna dålig fisk-levertran gör
det. Och detta oväsen återkom ryckvis gång på gång, år efter år, och tycktes stiga i samma mån som ryktet allt
mera ökade Åbergsons förmögenhet.

Det var ej alls så otroligt att maken rent av skulle ge sig på Åbergson, ty Lejonqwist var väl i ordens och
gärningarnas strider sådan att bäst det var skvatt det till i honom av sunt förnuft och han sprang slokörad och
kanske tjutande sin väg och återgick ödmjukt till dag-
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ordningen. Men ej sällan var han strax tillbaka igen med ett ännu gällare gläfsande, högg tänderna i sin veder-
deloman och hängde i till det yttersta.

Av allt detta oväsen fick Pauline alltemellanåt en häftig hjärtångest som tidtals stadgade sig till en kronisk
sinnesoro och fyllde nätterna med svåra drömmar; hon vaknade om morgnarna i en smärtfull ängslan med eller
utan bestämt föremål.

Eget nog mindes hon knappast mer av Wilhelm Åbergson än av Ohojowitsch — hon mindes föga mer än de
blårandiga skjortärmarna, som ynkligt påminde om något slags uniform; allt annat var färglöst, dimmigt, ljudlöst
och trögt för hennes sinne som numera var uppfyllt av Lejonqwist, som av en alltjämt nyfångad flugsvärm. Hon
tycktes ha mest bara andrahandskun-skap om Åbergson — genom Coriolanus, bröderna och det outtröttliga
Ryktet: och vad allt hon hört kastade nu en spöklik halvdager över Åbergson, som i sin fjärran belägna gård
skönjdes lik en oerhörd bläckfisk med de oemotståndligt kvävande och krossande armarna utsträckta överallt.

Hennes livs stora uppsåt blev att Åbergson för Guds skull borde få vara ifred, så att han ej fick anledning på
något sätt ens tänka på Lejonqwist. Och i detta sinnelag fortsatte hon att skoningslöst bearbeta, tortera och råda
över Pappa Coriolanus i dennes allt tydligare svaghetstillstånd som morfar med sårbara känslor som vart år fingo
ännu ett nytt dotterbarn till föremål.

I detta korsets tecken var det som den hårdhänte gamle272

konstnären Coriolanus blev besegrad, och för rättvisans skull bör också tilläggas att han aldrig hade glömt sin
första dotterdotter under de många år som Wilhelm

mestadels glömde henne.

* *

*

Den kloke och store Fiskhandlaren hade sakerna alldeles om bakfoten — han hade sin enkla mening om Pauline
och Coriolanus, som de outtröttliga upphoven till vad som hänt i affärerna på firmans gård då och då under årens



lopp och vad som varit nära att hända honom själv nu på Ore älv.XXIX.

Turken enleveras.

Vid elvatiden en förmiddag tolv dar efter det bullrande släktmötet med Napoleonerna, satt Storfursten Åbergson
hopsydd, nästan alldeles läkt, feberfri och mycket välmående i Hemmansägaren Eriks Erik Olssons storstuga i
Orsa kyrkoby, språkande med Erik medan gårdens fru, den stora kullan Anna, sysslade med julbröds-bakning i
samma rum. För tillfället gjorde hon mes-smörskakor, med tillsats av ägg, kardemumma, kanel, socker och
vetmjöl, tre tum breda ungefär. Hon stämplade dem med vackert utskurna trästämplar, som täckte nästan hela
kakan; kanten prydde hon genom att fara över den med en i ena änden utkrusad träpinne. Förrättningen åsågs
närmare av fem bland makarnas åtta barn.

Nicolaus var också hopsydd men hade ännu litet sårfeber, troddes dock sedan i går äntligen vara utom fara. Han
låg i »kammarn» invid med dörrn stängd för att försöka sova. Åbergson eller Anna tittade in till honom
emellanåt.

18—142162. Fahlman, Firman Åbergson.274

Bland barnen återfinna vi äntligen vår unge vän »Turken» Johannes, ännu blott nio år gammal. Han var mycket
väl utvuxen redan nu, rund och trevlig, men ej klädd i bonjour utan ännu i nationaldräkt; en liten antydan fanns
redan till de blåsvarta porslinsmustascherna, men den var mycket svag. Han blandade sig ej i några samtal, utan
såg bara helt fridsamt på mor Annas julbrödskonst. Hon räckte honom ibland en av de ostämplade
messmörskakorna, och han åt dem om möjligt ännu villigare än de andra barnen.

Hon var snart färdig, ställde undan baket, vaskade av sig i en bunke, ordnade kaffebrickan på ett bord vid det ena
av rummets två fyrkantiga, smårutiga fönster, som sutto ett på var vägg snett emot varandra.

Rummets inredning var ålderdomlig, en god del väggfast, och nästan allt av rödbrunt målad furu, i kanter och
hörn blanksliten intill fulländning. »Stugan» var kök, vardagsrum och sovrum på en gång, fyrkantigt stor som en
sal; kammarn, liten och smal, var sovrum. Med det gamla låga gråa av grovt timmer hopfogade boningshuset
hade en ladugård av ålder varit sammanbyggd. Men utan att rubba ladugårdens likadant timrade yttre, hade Erik
byggt om den till ett välombonat rum med samma förstuga som storstugan.

I det nya rummet hade Erik sitt arbetsrum; han var kommunalman med flera befattningar. Och de älsta barnen
hade där sina sovplatser.

En ny rödmålad ladugård, med stall och loge, en gammal stolpbod och ett par andra små gråa byggnader av275

hög ålder inneslöto gården i en fyrkant, som låg öppen åt norr där storskogens väldiga åsar började höja sig på
litet avstånd. Liksom de också gjorde åt alla andra håll utom åt söder, där den stora Orsasjöns snöfält blänkte vitt,
utan något slut som det tycktes, ty nästan omedelbart fortsatte söderut den ännu många gånger större Siljanssjön.

Kyrkbyn var en bördig slätt mellan dessa omgivningar, en uppslamning av Ore älvs smala men starkström-
mande vatten vid dess utvidgning till Orsasjön. Gårdarna lågo spridda här och där i flockar på några stycken.
Eriksgården var nära kyrkan, sockenstugan och kyrkoherdebostället, och rätt nära sjön, med en eller par
kilometers någorlunda jämn mark omkring sig åt de andra hållen.

Mora kyrkas långspetsiga torn stack upp med en sprint en dryg mil i söder. En mil i nordväst syntes Fryksås' högt
belägna fäbodvall; och långt bortom, vid gränsen mot evigheten, posterade hela rader av höga vitblå bergstoppar,
stundtals synliga och stundtals försvinnande som drömmar.

Luften över kyrkbyn var bländande ljus av södersolens milslånga reflexer på sjön, men hela den vida, höga,
oändliga skogsrundeln höjde sig desto mera fängslande djupgrön, med pålagda streckningar och prickningar i
vitt, mörkblått och ljusblått.

Vi ha råkat säga att Eriks-Anna var stor: det är för litet sagt, ty hon var kolossal, och dessutom mycket vacker.
Hennes ålder var 36 år.276



Hon var bara ungefär en tum kortare än Äbergson, och blott en tum längre än sin man Erik, men vackert så. Han
var en magerlagd, mörklagd, rätt tystlåten karl på 45 år, lugn, ståtlig, något tunn och framåtlutande, med ett
skarpskuret, slätrakat diplomatansikte vars uttryck merendels stod på gränsen till ett lätt satiriskt smålöje som
gärna övergick till lågmält men ihållande skratt, då anledning någon gång fanns. Och då hans gamla bekanting
Åbergson kom tillstädes, blev det anledningar allt emellanåt.

Eriks-Anna var ljuslagd, i vitt och rosenrött, med ljus-brunt vågigt hår. Hon hade kanske dubbelt omfång mot sin
man, men var påfallande välväxt och hade precision i hållning och rörelser som en fanjunkare vid Kungl.
Livregementets Grenadiärkår. Hon hade ett öppet, enkelt och rättframt ansiktsuttryck, alldeles som hon också var
i tal och sätt. Hon var ytterst godsint, hon hade ett jämnt och snällt lynne, var skötsam i sina sysslor, en
omtänksam och pålitlig hustru. Men hon suckade ofta, ibland ganska tungt. Hon hade sångröst, ej så stor men
behaglig och känslig, en liten altröst lämpad för storstugan. Hon ackompanjerade sig på gitarr, och hennes
repertoar var av vemodig läggning.

Fall, lätta snöflock, fall, Och bädda graven kall! Det bröst som sjuder hä-ä-är, Det längtar svalkas dä-är. Det bröst
som sjuder hä-är Det längtar svalkas där!2 77

Anna grät ibland över den lätta snöflockens fallande. Men det var inga bittra tårar, de störde ej på ringaste vis det
goda förhållandet mellan henne och hennes man.

Vore du en ros Aldrig från din famn Rymde jag min kos. Fjärilslätt och varm Vid din hulda barm Låg jag alla
dar!

— och dylika små romanser, känsligt föredragna vid gitarr sedan de minsta barnen somnat, de voro visserligen ej
adresserade till Erik men ej heller till någon annan. Han undrade ej på det där, han tyckte om att höra på sången,
och log ibland för sig själv ett litet diplomatleende som han någon gång måste allvarligt strida mot för att ej röja
sig.

Anna var präktig, lik stammodern för en ras av outslitlig hälsa.

Och hennes man var också präktig. Bland annat som kommunalman.

Ty med all bibehållen aktning för Kyrkoherden som ju enligt lag förde ordförandeklubban i Sockenstämman och
i Kyrkorådet, så måste det ändå sägas att Eriks-Erik var Sockenkungen i Orsa.

Han var Kyrkvärd och ledamot i Kyrkorådet som hade att beivra »oordentligheter och oseder wid gudstjenst,
försummelse af gudstjensten, uteblifwande från kate-schismi-förhör, oenighet i äktenskap, olydnad mot föräldrar
samt wårdslösad barnauppfostran». Han var den ständigt omvalde ordföranden i Sockennämnden, som en-278

ligt gällande lagens kasuistiska stadganden hade uppsikt över allmänna hälsovården och därjämte först och
främst i) att anställa undersökning om mödrar, som af wåda förqwäft sina barn, och vidare 2) handlägga frågor
om owarsamt umgänge med eld och om tjenste-folks olydnad mot husbönder, och 3) werkställa de flesta af
sockenstämmobesluten — vilken tredje och sista punkt väl troligen var den viktigaste.

Eriks-Erik var slutligen den som i det tysta dirigerade socknens andel i riksdagsmannavalen till Bondeståndet.
Men han lät aldrig ställa upp sig själv som kandidat. Han föredrog att sitta hemma och i stillhet styra det hela från
sin gård, som han höll i bästa hävd.

Både Erik och Anna voro av urgammal Orsaras, och naturligtvis sinsemellan släkt, som nästan alla bofasta voro
där på Oreälvens gamla uppslamning vid sjön. Båda buro i socken och helg sin orts vackra national-dräkter. Och
för kallelse till Sockennämndssammanträ-dena använde Eriks-Erik sin ätts gamla budkavle, en träkloss i en
skinnrem, en »stämmenklubba» med följande inskärning, delvis i »Dalrunor»: I. AFTUN. BLIR. STEMNA. PÄ.
SIT. WANLIGA.

STELLE.

På så sätt var det säkrast meddela sig med kvinnor och barn om ej karlarna voro hemma vid gården; ty klubban



kände alla igen, det var bara att den varit där och varit där »i dag» som behövde rapporteras till husbonden.279

Anna grep kaffekannan för att hälla upp, och detta tycktes verka som en bråd kallelse utomkring, ty en släde
körde fram vid stugbron och samtidigt syntes även en fotvandrare styra in från landsvägen, mellan ladugården
och stolpboden.

In trädde utan några knackningar, först och främst ortens Kronobefallningsman eller Länsman, i tilltal kallad
»Kommissarien» enligt en ny förfinad sed. Strax efter honom kom den gamle Födorådstagaren och
Undantagsmannen Korv-Olaus, som gick omkring i de bättre gårdarna vissa tider på året och stoppade korv. Han
var redan ganska ljus och finhylt om högra tummen, ty julkorvstoppningen hade pågått några veckor.

Av ömsesidiga hälsningar förekom ej mycket annat än några ord från Kommissarien och från Åbergson. Men
nykomlingarna slogo sig ner mycket hemmastadda.

Vid kaffebordet talades från några håll då och då rena Orsamålet, mest likt Snorre Sturlasons Isländska för 700 år
sedan, förmoda vi — i ljudet liknar det emellertid modern engelska.

Erik gick till skänkskåpet och tog fram en karaffin med firman Åbergsons Cognac pur Naturel, som var skickligt
sammansatt av brännvin och bresilja, ett brasilianskt färgträ. Cognac pur Naturel skilde sig från konkurrenternas
konjak därigenom att de två beståndsdelarna höllo ihop. I den redan urmodiga Gävlekonjaken hade bresiljan ofta
flutit upp eller sjunkit — vi minnas ej vilketdera.

Firman Åbergsons nuvarande nykterhet bekantgjor-292

des för Kommissarien och tolkades under allmän munterhet som ett hemligt men berättigat misstroende mot
bresiljan. Firmachefen såg sig tvungen att för affärernas skull ta in ett par ordentliga kaffekonjakskaskar.

Och sedan det trevna samspråket hade en halvtimmes tid enligt ortens belevade sed undvikit det som alla ville
språka om och som var föremålet för Kommissariens besök, yttrade denne Kronans förtroendeman i ett rent
förbigående:

»Hur är det med Nicolaus då?»

»Han är oppe och går nu snart ska Kommissarien si», menade Anna belåtet, i en ömsint moderlig ton. »Han har
varit så tålig och beskedlig, så det kan en inte säga!» tillfogade hon och suckade litet.

»Han kommer sig nog», bekräftade Åbergson.

Den redan något grånade, gemytligt vördige Kommissarien ljusnade märkbart till och slog i en liten klar, vid
sidan av kaffekopparna.

»Skål Storfurste!» sade han. »Nå hur vill du ha det nu, vill du gärna att jag ska ta Nappe och Johan?»

»Nej vad skulle det tjäna till?» tyckte Åbergson. »Jag har hört nya nyheter här om Coriolanus, han lär ha lugnat
sig alldeles och han lär inte bry sig om någe' annat än barnbarna — Pauline lär ska vara som en omvänd hand
hon också — Nappe duger till ingenting på egen hand — han kan gärna få löpa!»

»Det vore väl kanhända så gott i stället om du försökte skaffa Kungliga Wasaorden åt Åbergson», yttrade Eriks-
Erik småleende till Kommissarien. »Han281

har ju i alla fall hjälpt dig av med en del av det värsta göra du hade ogjort i tjänsten.»

»Ja du har fan ta mig inte orätt i det, Erik», sade Kommissarien skrattande, »di har nog varit åt mig från
Länsstyrelsen om den där Coriolanussaken mer än en gång och inte vet jag men kanske det är du Erik som har
legat bakom?»

Erik log godmodigt och man skålade.

»Ja», fortsatte Kommissarien, »jag har tyckt att nå'n utav di yngre i nedre socknarna kunde få sätta till skinnet åt
Coriolanus och pojkarna — eller allra helst Alftalänsman!!»



Nytt skratt, ty Coriolanus hade stora inteckningar i Alftalänsmans gård, och Coriolanus hade dessutom bekostat
det moderna plåttaket på Alfta sockenkyrka.

»Ja Wasen ska du ha då, Åbergson, såvitt det kommer an på mej» lovade Kommissarien, »men det blir nog inte
bara för det där utan lika mycket för att du har fått bresiljan att fastna i brännvinet!»

Åbergson höjde en stor och allvarligt förebrående blick mot Kommissarien och mot Erik, som smålog och Korv-
Olaus, som hörbart fnissade.

»Anna!» sade Åbergson högtidligt.

Anna vände sig från spisen med ett militäriskt uppmärksamt givakt i de godmodigt rundade, vackra dragen.

»Kom hit, Anna», fortfor Åbergson och bräddade på i Eriks glas. »Ta nu genast in det här och säg mej282

om det smakar druvkonjak eller inte? Jag ska lära dig plantera konjaksdruvor, Anna!»

»Ska du det nu?» undrade Anna och marscherade ståtligt över till bordet, varvid några i taket hängande
brödkakor snuddade i huvudet på henne och skramlade till.

Hon drack ur i ett drag och suckade litet.

»Visst är det gott!»

»Det är just huvudsaken det!» upptog Åbergson villigt. »Du förstår dig på huvudsaken, Anna!» och tacksamt
tillade han, med allvarligt gillande blickar:

Fjärilslätt och varm

Vid din hulda barm!

»Si du till att du plåstrar om sårena dina först du!» replikerade Anna, »du var så lagom morsk då du låg här och
nappade efter vädret för några dar se'n!»

»Det var rasande bra att du ger på stadssnobbarna, Anna», sa' Kommissarien. »Men nu kan du i alla fall si efter
om Nicolaus är vaken och vill språka lite', för vi skulle väl sätta opp ett lite' protokoll i alla fall — vi får väl sluta
av'et på någe' passande sätt», vände han sig till Åbergson, »eftersom det nu i alla fall inte ska bli nån'ting av. Erik
och Olaus får väl bli förhörsvittnen och skriva på.»

* * *

Kommissarien hade gått, men Åbergson satt kvar hos Nicolaus innanför låst dörr, ty Nicolaus ville tala med sin
principal och var mycket upprörd. Det var första283

gången någon sådan påtumanhandsförtrolighet hade förekommit mellan de båda, men Åbergson hade ju också
haft idel gemytliga miner åt Nicolaus numera, sedan den förut misskände unge hjälten hade oombedd vänt om i
Björkabackarna och ensam och obeväpnad kastat sig in i striden på Orebron.

»Jag har tagit i boden!» skränade Nicolaus gråtande och kastade sig i sängen.

»Ligg stilla du», sade Åbergson, »du ska laga att du blir frisk nu!»

»Jag har tagit i boden!» upprepade Nicolaus snyftande.

»Ja, ja!» sade Åbergson. »Hur mycket är det då?»

Nicolaus vred sig tigande.

---Efter det ganska långa samtalets slut gick

Åbergson ut i ladugården, där för tillfället ingen annan uppehöll sig. Han stod och såg på kreaturen under
funderingar över vad han hört, och över andra saker som hörde dit.

Vad han så småningom hade fått höra, det var någonting som sannerligen kunde reta honom så att kroppen kunde



hoppa ett lite stycke ur skinnet.

Vad Nicolaus tagit, det hade nämligen på senare tid — närmat sig maximigränsen av det möjliga och nu för det
löpande året hade han redan hunnit över det möjliga. Det möjliga: sådant som hans genialt kontrollskicklige,
store principal hade tänkt sig det.

Nicolaus hade under löpande räkenskapsår redan tagit över 16,000: —. Under föregående åren mindre,284

och mindre och mindre ju längre man kom tillbaks. Men oberäknat de upplupna räntorna gick det hela nu till
41,558 Rdr 25 öre. På fem år! Allt var ordentligt uppskrivet, från första början: ordningsmänniskan Nicolaus
hade hela tiden fört en särskild blyertskladd över detta rena netto, och kladden låg för närvarande under
kaffefärgningsmaskinens stativ på boningshusets lagervind hemma i gården. Och allt fanns i behåll och var
förträffligt placerat, förhöjt i värde till minst 50,000: — genom försiktig och förtänksam placering,
huvudsakligen i — fjärdeparter!! i Stora Kopparbergs Bergslag !! — under skydd av ett känt namn! — mycket
välkänt!! — namnet på Firman Åbergsons osvikligt pålitlige koleravaktmästare i Kungl. Commerce- och Suna
hetskollegierna i huvudstaden!! — som förtroligt och med begäran om tysthetslöfte hade nämnt om för Åbergson
att han hade vunnit en storkova på lotteri! Den bestulne Storfursten hade någon gång själv lyftat utdelningarna åt
honom och Nicolaus — den enfaldiga tomheten i språkets samtliga svordomar gapade mot Firman Åbergson
med vedergällningens mörka hångrin.

Fjärdeparter! — Nicolaus var förmögen bergsman, han var Brukspatron.

Och han hade tydligen vid tjugu, tjuguett år, ja redan vid sjutton, aderton års ålder funnit den store Storfursten så
pass barnsligt osäker i kontrollen, att det stora fortlöpande tillfället ej kunde lämnas obegagnat av sunda
förnuftet.

285

---Åbergson hade trots de oerhörda siffrorna

hållit sin föresats och sagt Nicolaus att någon påföljd skulle det inte bli av, och ej heller skulle någon få veta om
saken.

»Resten får du höra sedan. Sov nu, vi ska nog språka om det där oss emellan, men det blir inte förrän du kommer
opp ur sängen.»

Nere i ladugården funderade han nu ganska illamående över hur han skulle bäst kunna göra med en sådan
helvetes sak.

Han hade nu minst 50,000 Rdr mer än i går — detta var en då och då uppdykande tanke som han väl försökte
avvisa med en arg ristning på huvudet — fan anamma!! — men själva sakförhållandets tröstande innebörd kunde
han ej alldeles motstå.

»Det är i alla fall en förbannad ordning på pojken!!», tänkte han bitterljuvt. »Och fart också — — — (16,000: —
i år!! — —) ska jag göra mig av me' honom — — så ska jag sluta affären — — jag tål inte si en klåpare där som
förste man — — jag tar

kvar honom--jag tar kvar honom--och ger

honom tantième--månadsvis--det kanske vore

halva boten--han ska förbanne mig få dagavlöning

också — som han får ta själv ur lådan var dag så får han kanske medikament för silversjukan!»

Morbror Åbergson hade stått en stund öga mot öga med gårdstjuren, vilkens oryggliga blick var honom trivsam.
Han tog ett hårt ruskande tag i ena hornet å denne286

broder på Vägen. Och tjuren svarade med ett vänskapligt dovt mumlande, utan att skaka sig lös.



Men omedelbart därefter gick Åbergson över till stallet och hämtade in Eriks-Erik till stugan för att språka om en
helt annan sak som varit honom i tankarna flera gånger, både på denna resa och på några föregående, men som
nu hade så häftigt trängt sig in i hågen att ärendet fordrade ofördröj lig behandling.

Dess vikt gjorde att Åbergson bakom ryggen på Anna tyst och varsamt pekade åt Eriks »kommunalrum», varför
Erik tog karaffinen med Cognac pur Naturel och föreslog att de skulle gå över dit så att Anna fick laga middag
ifred.

Länge nog fortsatte den hemliga överläggningen i »kommunalrummet», och med lyckligt resultat, äntligen —
kunna vi förstå, ty då Åbergson kom ut igen i storstugan såg han mycket nyter ut. I det hemliga ämnet yttrade
han visserligen ingenting. Till Anna sade han bara i förbifarten:

»Hör du Anna, jag har tagit löfte av Erik att Märta ska få komma hit och hälsa på dig på nyåret — då ska du vara
hygglig mot henne och inte högfärdig som vanligt.

»Hälsa du Märrrta, att hon är välkommen både då och annars och det riktigt ändå — du kan komma me' själv
också om du slutar prata tok — du ska väl ha dej lite kaffe nu igen?»

»Jo, det skadar ju ingalunda», svarade Åbergson beskedligt, fortsatte in till Nicolaus och stängde dörren.299

Nicolaus låg vaken.

»Det blir nog bra med det där, Nicke», sade han vänligt. »Du blir kvar hos mig och vi ska ställa till så att du får
betalt för vad du duger till, så räcker det åt dig. Laga nu bara att du är bra helst till i morron, för jag måste resa,
men jag vill inte så gärna förrän du är av med febern.»

Och Åbergson gick ut igen och satt därefter ända till middagsmaten hos Anna i storstugan, där han utan något
raljeri språkade om allt möjligt som han bäst visste kunna roa henne.

»Du är en snäll karl du, det kan då ingen säga annat», sade Anna bäst det var med en liten suck, allt i
förbigående. »Det ska jag då riktigt tala om för Märrrta då hon kommer hit!»

Detta var sannare ord för tillfället än Anna själv visste. Ty Åbergson hade ingen lust att språka just nu, han
gjorde det för indirekta, högre syften. Jämsides med språksamheten hade han full sysselsättning i tankarna på sin
världs bekymmersamma medelpunkt: den storfurstliga gården, med dess innersta förhållanden, varöver nu en
hemlig ljusning spred sig, ty han hade hemligen vunnit Eriks-Erik för planen att den unge fridsamme Johannes
skulle börja gå i Residensstadens småskola och bo hos Åbergsons.

Och vid sidan av detta ämne tänkte han återigen på Nicolaus: Märta hade ett par gånger skämtsamt, men ändå på
fullt allvar, anförtrott sin man att Nicolaus, inte annat hon kunde förstå, var lite kär i henne —kanske288

inte så lite heller — ett par tre år hade hon tyckt sig se nånting ditåt — och allt husfolket hade sin högsta lust och
uppfinningsgåva i menlösa antydningar om den saken — och så de 41,558 Rdr. 25 öre! — och så Kung Carl den
unge Hjälte på Orebron för att rädda livet på firman Åbergsons, Märtas och fjärdeparternas rättmätige ägare! —
det var sannerligen nog att fundera på för en filosof år 1857, och även för en nutida sådan.

Anna bjöd emellertid småningom på middag, och på kaffe ett par gånger till, och den förföljande bresiljan blev
av Eriks gästfria hand ånyo iskänkt åt firman Åbergson som dock redan samma dag ville återgå till den
övergivna nykterheten.

Dagen därpå kom Doktorn och fann Nicolaus vara som genom ett trolleri framskuffad åt hälsans håll, alldeles
feberfri fastän såren ännu voro si och så, och med stark aptit.

Åbergson for sin väg samma dag.

På nyåret kom Märta ensam dit upp och var där en vecka. Och på hemresan hade hon både Nicolaus och
Johannes med sig till Residensstaden.SJUNDE STYCKET: STORA NYHETER.

XXX.



En ny Borgmästare.

Den betydelsefulla 14 November 1865, där de allra första kapitlen gjorde sin orientering, är ännu ej hunnen.

Det är nu pä samma år, men omkring två månader tidigare.

* * *

Såväl ortstidningarna som ett par av Stockholmstidningarna ha fått sin läsekrets väsentligt ökad vid Stora
Kopparberget, ty stora händelser ha timat eller äro nära förestående:

»Kommunal självstyrelse» har införts genom 1862 år lagverk, och »likställighetsöverenskommelserna» pågå som
bäst mellan städernas privilegierade borgerskap och övriga skattdragare.

Stadsläkaren fyller sedan dess med tung värdighet

19—142162. Fahlman, Firman Åbergson.290

platsen som Herrar Stadsfullmäktiges förste Ordförande i Residensstaden.

Danmark har haft sin blodiga prövning 1864 och mistat även Slesvig.

Vi svenskar ha dragit öronen åt oss i sista stund, men vi ha minnet att därförut höllos många hänförda och
hänförande skandinaviska tal.

Adel, präster, borgare och bönder skola snart kravla ovanpå varandra i samma hög. Ty den stora svenska
representationsreformen är i görningen, de fyra Riksstånden luta knakande och skramlande mot sitt fall.
Riksdagens avgörande debatter väntas någon gång på hösten.

Provinsen Dalarne har sedan några år en ny landshövding av särskilda egenskaper, och med honom har den stora
järnvägsfrågan ryckt upp till första rummet bland provinsens angelägenheter, hastigt växt in i de ännu ej
slutbefordrade ämbets- och tjänstemännens hjärtan, och kommit främst på listan för societetens större
modesaker. Statsmakternas koncession för järnvägen är redan beviljad men två tredjedelar av pengarna fattas
ännu. Socknarna i Dalorten pådrivas ivrigt att delta i teckningen.

För flera år sedan har dessutom Residensstadens gamle Borgmästare dött knall och fall och efterträtts av en
annan, som också han är ungkarl, men har två hundar, foxterriers. Vad husfolket angår har han försiktigt undvikit
Mamseller, ty bäst det är gå dessa in i rummen utan att man anständigtvis kan titta ut dem291

igen. Hans hus fejas av en anspråkslöst dammande, förnöjsam Lotta — men som är kokerska! på bleka allvaret!!
— en djupt begåvad kvinna med skapande fantasi.

Hans rätt stora ungkarlsvåning präglas av gedigen komfort med en liten svaghet för estetiserande urval

bland det som är modernt i Stockholm eller i Paris.

* *

*

Femtiotvå år gammal, redan vithårig och påfallande storögd av korsfästelsen i Ämbetets möda, satiriskt vaken
för allt, som händelsevis rör sig på torget, men eljest knappast mornad ännu av ett glas bordeaux till en mycket
liten portion havregrynsgröt och en tunn skiva hårt rostat bröd, vandrade Borgmästarn vid tiotiden sitt lidandes
väg till Rådhuset för att sköta mottagningen på Borgmästarexpeditionen. Han viskade ibland till den ene eller
andre av sina foxterriers för att hålla dem tätt samlade i en behändig dressyr, och de tycktes ej ha några bekanta
bland torgets övriga hundar, som morrade åt dem.

Efter en knapp timme på ämbetsrummet slog det befriande klockslaget och Borgmästarn gick sin långsamt
skridande gång hem igen; med en liten sväng omkring kyrkogårdskvarteret i anledning av det soliga vackra
vädret, en hög och klar luft, som på kyrkogården kom lövmassornas tidiga höstfärger att överglänsa den
praktfullaste artistik. Sommarens död var ett féeri av skön-292



het, som ej lämnade Borgmästarn oberörd. Men fée-riet kunde ej trolla bort den torrt grågula omständigheten att
han måste tillbaka till Rådhuset i morgon igen, ävensom i övermorgon och alla följande söckendagar, för att ej
särskilt tänka på måndagarna: med domstolssession, Stadsfiskalen i vit väst, vittnen med tu finger på den Heliga
Skrift, och allt det övriga. — Emellertid hade havregrynsgröten hunnit sjunka undan något och i samma mån blev
det rum för ett sakta svällande Hopp, hoppet om frukosten, som väntade hemma på slaget tolv: i dag bl. a. en
liten svampstuvning och griljerad kalvhjärna med ett enda glas bourgogne av Åbergsons extra Bor gmästave-P
ömmar d.

Och nu ha vi just hunnit förbi frukosten. Med smeksamma händer har Borgmästarn själv lagat till sitt kaffe på ett
av de orientaliska rökborden i salongen. Han röker svaga cigarretter, ser tveksamt och motvilligt på tidningarna,
men håller handen tillbaka och rör dem ej. I stället börjar han titta i Carl August Ehrensvärds skrifter, författade i
1780-talet och nu tillgängliga i ny upplaga på 104 mycket glesa små sidor: »Resa till Italien 1780—1782», »De
Fria Konsters Filosofi» och »Un-derdånigste promemoria till Gustaf III».

Borgmästarn hade i yngre år varit en bemärkt hovrättsjurist i Stockholm, men flyttat över till Residensstaden,
som flera stora Bergslags avlönade jurist. Numera kallades han i facklitteraturen för »Sveriges ende gruvjurist».
I denna sin egenskap hade han också en kort tid varit ortens riksdagsman i Borgarståndet; och293

i sin riksdagsmannapulpet hade han alltid haft D:r Hag-dahls stora kokbok.

»Jag har i själva verket aldrig varit ner i någon gruva mer än en gång», sade Borgmästarn på sitt stillsamt
satiriska sätt till de skrattande riksdagskamraterna, »och jag har gett mig bleka fan på att jag inte far ner en gång
till!»

I Carl August Ehrensvärds lilla bok läste han emellertid nu med stigande intresse bl. a. följande, som med sin
friskgymnastik för tanken höll honom kvar länge nog i länstolen:

Hur verkar skönhet?

När ögat får se det sköna, råkar det en ordning i naturen, som sätter saken för sinnet i ett outsägligt begrepp; man
känner och begriper allt.

Vad är skönt?

Det fullkomliga.

Vad är täckt?

Oredan.

Vad är styggt?

Förstörelsen.

Naturen

lämnad sig själv, är alltid skön; men oroad av händelser och förfång, blir hon oartad och får ett fult skaplynne.

Varav kommer dessa förfång?

De komma av de små lagar i naturen, som lägga sig i vägen för de stora.294

Vad är skönt för människan?

Allt vad som i naturens alster är oss närmast nyttigt, och av människoverk allt, vad som är gjort rätt på saken,
ländande till fyllnad för de rena behoven i människans friska natur.

Och tvärtom: tingens skönheter fly mer och mer, som de bliva sammansatta och människans rena natur onyttiga,
i detsamma de bliva hennes oartade natur tjänliga.

Uttyd detta: äro intet alla sanningar vackra?--



Nej, matematik och mekanik äro endast utdrag av naturens stora lagar, vilka stora lagar äro sammansatta i
naturens verkningar med andra oss okända sanningar, som, då dessa i sin sammanblandning verka i naturen utan
hinder, alltid åstadkomma skönhet, men åtskilda kunna ingenting fullkomligt uträtta i människohand. Men i
anseende till målning och bildhuggeri, varför får man intet anse för vacker naturen, som den är?

Man finner, att naturen, lämnad sig själv, är alltid vacker; men oroad av händelser och förfång, blir hon oartad
och får ett fult skaplynne; sådant hindrar en

konstnär att antaga för giltig naturen, som den är--

— Samma lag, som tjänar häruti för målarn, tjänar för poeten.

Vad är smak?

Smak är känslan av naturens allra hemligaste sanningar.

Huru många slag av smak finnas?

Tvenne.295

Vilka äro de? Den stora och den lilla.

Vilken har den stora smaken? Den, som väljer den fullkomliga och friska naturen. —

Borgmästarn hade förut aldrig läst något av Ehrensvärd. Han fann sig kunna fira den nyupptäckte filosofen med
lite italiensk Wermuth i sodavatten, en förmiddagsdryck som passade för Borgmästarns på sitt sätt försiktiga och
måttliga vanor.

Uppfylld av »De Fria Konsters Filosofi» satte han sig vid reflexionsspegeln i fönstret och höll medborgarna på
Storgatan i skotthåll, både uppåt och nedåt, så långt gatans längdsträckning var plan. Han var nu spänstig och
pigg som en biblisk Rövare i sitt förstäck, och jämväl som en ända tills i morgon förrymd skolyngling, lyckligt
dold å besynnerligt rum. Hans andes tentakler grepo en och annan av medborgarna, som han i gott lynne näpste
och åter släppte. Men samtidigt höll han med två stora känselspröt fast i Generalamiralen Ehrensvärd och sög på
honom då och då:

»Här är ju mera än professorerna!»

»Han var ju en tänkare!»

»Det där är ju en filosofisk kultur, som kan gå in i hjärtrötterna på en piga !! — den kan för resten finnas296

där förut också — om hon får vara i fred för bodknod-dar! — och om hon inte är vildinna med pinnar i näsan!»

Borgmästarn drog sig kvickt åt sidan från reflexionsspegeln, ty det gick bekanta förbi. Men efter dem kom den
första flocken skolgossar från Allmänna Elementarläroverket, och Borgmästarn släppte nästan av Ehrensvärd för
att kunna vaka över någonting, som han motsåg i spändaste förväntan: det rörde K. !Maj:ts och Kronans Posthus
mitt emot.

Detta ämbetsverk var till det yttre ungefär som de övriga efter 1847 års brand kvarstående gårdarna, ett
envåningshus av gammalt grovt timmer vars rödfärg-ning var svartnad sedan hundra år eller mer, och inte
behövde förnyas, ty roströken gjorde timret hårt och nästan oangripligt för tidens väder och vind. Det fanns en
gulmålad trälucka i väggen, tvärs igenom bjälklaget.

Mycket riktigt! En av de mindre pojkarna gick ner i rännstenen, hukade sig förbi fönstren, knackade på
postluckan och rände sedan i väg för brinnande livet.

Luckan öppnades och den grånade Postmästarn, Majoren och Riddaren av K. S. O. fyllde den lilla öppningen
med ett rött ansikte och väldiga gråa knävelborrar kring ett blodrött gap, som hojtade ännu vildare än fordom på
exercisheden. De oskyldiga skolynglingarna hälsade vördnadsfullt. Men de sågo stillsamt upprymda ut över
detta nöje som var att motse nästan var dag nu sedan skolan börjat igen.



Så också Borgmästarn. Men då luckan åter stängts med en väldig fart, vände sig hans gemyt från Post-297

mästarn, som försvann, till »De Fria Konsters» filosof som han nästan släppt, men tog fast igen.

Hans hyllning åt Ehrensvärd var desto mera värd, som dennes konstfilosofiska spröt hade råkat sticka till honom
själv på ett ganska kännbart sätt.

Utomordentligt tydligt uppfattade han ju att även t. ex. griljerad kalvhjärna med franska ärter, allt otvivelaktiga
naturprodukter, kunde från Ehrensvärds synpunkt bli någonting för »människans rena natur onyttigt, i detsamma
det bliver hennes oartade natur tjänligt». Och i samma anda såg Borgmästarn också misstänksamt på ett och
annat överkulturellt drag i salongens bohag, som kanske aldrig skulle ha kommit dit om han tidigare inhämtat
den Ehrensvärdska pig-kulturen: ty Borgmästarn hade kraften att kunna genast anamma sanningen om den var
intellektuellt utpräglad av en konstnär.

»Vi får se oss bättre för härnäst då vi köper nytt, det är oförnekligt!» tänkte han godmodigt. Mycket godmodigt,
ty Ehrensvärd var ju själv också ganska lätt sårbar, allt var inte i ordning hos honom, han hade själv svåra drag
av »täckhetens» oreda:

»---Hos de gamle (greker och romare)

se alla saker ut, som af en mästares hand, i dess barndom, under mogna åldern och på dess ålderdom: detta
beviser, jämte deras fullkomlighet, att hufvudprinciperne i skönhet arbetade och fullkomnade deras smak, gjorde
allting likformigt och utgjorde en sann smak, följaktligen298

den enda rätta, som finns till i världen.»

Och en hel del annat, ej bättre, hade Borgmästarn också sett.

»Han var ju trång här och där som ett rör!» tänkte han överseende. »Och det bästa han tog in på ena hållet,
släppte han ändå ut igen på det andra, han hade för liten behållare/»

»Han såg det hemliga sammanhanget i Antikens ädla former — han såg att det kom av stora lagar i naturen

— men det var bara några av de stora lagarna — så pass många och stora som små exclusiva kotterier av högt
bildade hedningar kunde förmå sig till att vilja se

— men dit hörde inte de ännu större lagar i naturen som gåvo åt Bergspredikan den odödliga konstens form!»

»Han såg det överallt genomskimrande Ljuset — och de antika skuggornas ädla form — och han trodde att

ljuset kom från skuggorna!»

* *

*

Men nu fick Borgmästarn se en syn som kom De Fria Konsterna att fly, som dagen flyr för skymningens gråa
skugga: ur en gränd, ett kort stenkast från reflexionsspegeln, dök det plötsligt upp en figur vilken satte kurs snett
över gatan mot Borgmästarns gårdsport: det var den gemenaste prosans, den innehållslösa saklighetens
representant, den skötsamme poliskonstapeln Gustafson som tyvärr var Borgmästarns oumbärliga facto-299

tum: han skötte Borgmästarexpeditionen — frånsett underskrifterna och det rent representativa och lite annat —
han satte upp »småprotokollen» och det mesta av »domboken» och han författade (oss emellan sagt) även de
flesta av domstolens utslag. Han skötte också första-handsarbetet i Borgmästarns enskilda praktik, ävensom
merendels resorna och domstolsuppvaktningarna; och för 37 skilling Banco for han ner i botten på Stora
Kopparbergs Gruva åt Sveriges ende gruvjurist. Genom alla dessa omständigheter som hade sin gemensamma rot
i Borgmästarns »oartiga natur», var Gustafsons från början helt anspråkslösa och av försiktig ekonomi reglerade
fåfänga bliven på några få år så starkt ansvälld, att den någon gång gjorde trängsel och förargelse i staden. Ej så
mycket i sitt yttre, men dess mer till sitt i ord och åthävor skönjbara juridiska andeväsen såg han ut, för att
använda en känd författares uttryck, som en i ett erövrat land lössläppt underofficer.



Han styrde otvivelaktigt sin kurs på porten, alldeles oombedd. Det måste vara någonting som borde göras genast,
alldeles i strid med Borgmästarns kända önskningar och grundsatser.

Åldrad många år, stapplade han ut i matsalen och förblev med slocknande ögon stående hopsjunken; besökets
oläglighet var om möjligt fattbar.

Solen miste sitt sken och Gustafson hördes i tamburen.XXXIII.

Järnvägsfrågan.

Gustafson kom i god fart in i matsalen med en lätt, militärisk bugning.

Han var civilklädd i svart, vidlyftigt uppskuren och brett uppknäppt klädesbonjour med långa, utstående skört,
som häftigt dallrade för luftdraget vid hans framträdande; vit väst med förgyllda knappar, och ljusgrå byxor av
ansenlig vidd. Han bar under vänster arm en splitter ny mössa med Stadsfiskalsgalon av gyllene lagerbärsblad
med bär, i dubbel generalsbredd; ty han hade fem dagars vikariat för Stadsfiskalen som var bortrest. I vänster
hand mellan tummen och pekfingret höll han sina nya silverbågade glasögon. Han såg prydlig och välborstad ut
och hade i de rödblonda dragen ett stående uttryck av att vara särskilt väl underrättad i allt vad som möjligen
kunde förekomma.

Han räckte ett stort brev till Borgmästarn:

»Det är från Länsman i Orsa om att häkta Åbergson och Nicolaus, men det torde inte vara som sig bör från
formell synpunkt», sade Gustafson och satte på sig glasögonen som Borgmästarn inte hade sett förut.313

»Vad har jag att göra med Länsman i Orsa?» frågade Borgmästarn litet vasst, i ett hopplöst bondförsök, utan att
se på brevet.

Den rutinerade fackmannen Gustafson smålog vänligt, gick fram ett steg, sänkte på huvudet mot solskenet och
såg på Borgmästarn ovanför glasögonen:

» Det är till Länsstyrelsen, men Länsman har skickat det till Stadsfiskalen med ett litet brev om att lämna in det
och ta ut Länsstyrelsens order till Magistraten om

häktningen--för att det ska gå fortare. Men han

skriver »Bäste Broder» till Fiskalen och det torde väl kanske därför vara formellt riktigast, att jag behandlar det
som privatbrev, som det ju också är, och låter det ligga tills Fiskalen kommer hem så får han göra som han
tycker?»

»Men vad har jag med det där att göra?» upprepade Borgmästarn svagare.

Gustafson hostade, stack en tumme i västfickan och höjde på huvudet:

»Det är ett ansvarsfullt ärende, Borgmästarn, och i min nuvarande ställning har jag trott mig böra rådfråga
Magistratens Ordförande--»

»Jaså, det kan så vara, ja lämna då in papperen till Länsstyrelsen utan det allra minsta dröjsmål, i dag är det ju för
sent, men i morron bitti, det gör ingenting att Länsman är bror med Fiskalen.»

Han lämnade tillbaka brevet åt Gustafson som nu föll ut ur sin Stadsfiskalsroll och gick över i poliskonsta-302

pelns och det enskilda biträdets tveksammare tonfall. Han ryckte fram med huvudsaken:

»Åbergson vet om det här och har bett mig höra efter, om Borgmästarns ställning hindrar att han kan få fråga
Borgmästarn till råds?»

»Ja det gör den», sade Borgmästarn i human ton, »men det hindrar ju inte att jag säger min mening — det också
är olämpligt, men jag gör det ändå — men inte i enrum», tillade han värdigt, »utan på så sätt att Gustafson får
tala om vad jag har sagt för vem som vill höra på», och nu tog Borgmästarn konvolutet och satte sig vid
matbordet.



Innehållet var, utom brevet till Fiskalen och skrivelsen till Länsstyrelsen, ett polisförhörsprotokoll på sex täta
helarksidor.

Borgmästarn anvisade åt Gustafson en stol vid tamburdörren.

Protokollet var detsamma som för åtta år sedan hade bevittnats av Eriks-Erik Olson och Korv-Olaus Erson.

»Vad är Olaus Erson för en?» frågade Borgmästarn.

»Han är död, han var--»

»Jaså, ja då är det bra, det skadar nog kanske inte i det här fallet.»

Nedanför dessa båda vittnesnamnteckningar fanns ett tillägg på nära tre sidor, daterat för några dagar sedan. Det
innehöll i huvudsak följande:

Nya omständigheter hade oförmodat yppat sig. Pel-ham och Johan hade numera anträffats och intet syntes
motsäga deras bestämda uppgifter att de icke deltagit3°3

i själva uppträdet, utan endast åsett detsamma och skyndat till, varvid Fiskhandlaren Åbergson jämte Nicolaus
hade springande begivit sig från platsen till deras på kort avstånd varande släde. Vederbörande läkare, vars
yttrande i anledning härav inhämtats, hade förklarat sig icke kunna på heder och samvete intyga att icke Nicolaus
möjligen hade med de erhållna såren kunnat springa ett kort stycke. Pelham och Johan vore, såsom endast syss-
lingar till Paulus och Napoleon, icke av släktskapsjäv hindrade att i saken bära vittne. De hade i allo bekräftat
Napoleons berättelse därom, att Åbergson och Nicolaus, som vid bron över Ore älv lagt sig i försåt för honom
och Paulus, hade överfallit dem, Åbergson med en större slägga varav Paulus ljutit döden, och Nicolaus med kniv
varav Napoleon vid förhöret uppvisade, bland flera ärr, fem stycken, som ej syntes böra mot Napoleons
enständiga påstående tilläggas vare sig högre eller lägre ålder än åtta år. På grund av dessa omständigheter, som
jämväl torde utmärka att Napoleon och Paulus handlat i rätt nödvärn då de dragit kniv, skulle åtgärd
ofördröjligen vidtagas för att få Åbergson och Nicolaus häktade och införpassade till kronohäktet i
Residensstaden i avbidan på laga rannsakning med dem för mord å Paulus och mordförsök å Napoleon.

Borgmästarn övertänkte ett par ögonblick järnvägsfrågans nuvarande läge:

Kronofogden i övre distriktet var Enskilda Bankens och järnvägskonsortiets huvudombud för Dalorten — han var
en duktig gåpåare — en oförfärad medvinds-304

seglare — med oblidkelig rättfärdighetskänsla mot dem som fingo vinden rakt emot sig, inte mot några andra —
till honom stod det särskilda hoppet — han skulle få socknarna att teckna tillfredsställande belopp — han åtnjöt
Landshövdingens alltmer stigande, för alla synbara välvilja — han var Orsalänsmans närmaste förman — Or-
salänsman var en gemytlig och hygglig karl, som inte gick emot tidens fordringar — tiden fordrade järnvägen,
och det med full rätt — och med lika full rätt förklarades att Åbergson höll emot bara för sin enskilda fördels
skull — en konkurrerande, för skogstillgångarna nästan oanvändbar, men redan koncessionerad linje till Västerås
(—Mälaren—Stockholm) kunde hinna före och hindra Gävlebanan — det var ont om pengar överallt som vanligt
— socknarna frestades nu från två håll, de ville vänta och se vem som kom med bästa villkoren — de
Åbergsonska ortsombuden hade allså ett lätt spel — och därför hade man nu slagit sig på juridiken och råkat slå
upp mordkapitlet! Och högt över hela röran höjde sig ett stort, allvarsamt, uppriktigt ansikte, ett stort svc.rt-
hårigt huvud på vita vingar, ja verkligen på ganska vita vingar — det var Landshövdingens ansikte, med det
oryggliga, redbara, stora uttrycket, inför vilket kanal-jerierna kröpo kvickt undan — men lite grann bara, mera
behövdes inte — ty så snart någon glatt och villigt bugande sade: »Ja, ja det skall så ske! just det är Länets
Högsta Goda!!» — så tänkte Landshövdingen med rört hjärta: »det där är en liten hedersman!» — och vid nästa
offentligt festliga tillfälle — med stora, oförbe-3°5

hållsamma, naturliga åtbörder, högt och hjärtligt skrattande, lade han armen om halsen på den lilla hedersmannen
och dubbade honom därigenom till Riddare — ty Landshövdingens flärdlösa hjärta gladde sig, och med en
furstligt stor trofasthet klädde han skott för dem han trodde på.



* * *

»Vad kan Eriks-Erik Olson ha att säja?» frågade Borgmästarn.

Gustafson berättade, enligt Åbergson, omständigheterna vid polisförhöret för åtta år sedan i Eriks gård.

»Jaså», sade Borgmästarn, »ja — — han kommer nog att bekräfta det lilla han har varit med om i första
protokollet--är 'Turken' kvar hos Åbergson?»

»Jaa det är han.»

»Eriks-Erik kommer nog kanske att minnas en del av det övriga också», fortsatte Borgmästarn som nu hade
glömt »De Fria Konsterna» och fått intresse för mordsaken.

Hans vida och säkra, »lagbundna» fantasi — som såg och sorterade alla möjligheter och gjorde honom till det
han var som jurist — öppnade villigt på gapet lite grann, tog in vittnena Pelham och Johan och valkade dem ett
varv.

»Pelham, det är ju den där med nerkammad lugg i

pannan och hög stärkkrage--den där som brukar

komma ridande ibland?»

20—142162. Fahlman, Firman Åbergson.306

»Jo det är nan —»

»Men Johan, är det en bror?»

»Nej det är en annan en, han var åtalad på Råstun för ett par år se'n.»

»Jag kommer inte ihåg särskilt honom», sade Borgmästarn, »det är ju en hel smita av dem — men han är väl inte
olik de andra?»

»Ja om Borgmästarn menar det, så nog är det lika mycke tattare i honom, han är väl ungefär som di är mest di
som far här.»

»Var är di hemma?»

»I Alfta, båda två.»

»Lite varstans», återtog Borgmästarn nu och steg upp, »men givetvis allra mest hemma i Alfta måste Pelham och
Johan nu i många år, och kanske ända in på de sista veckorna, ha skroderat om det där slagsmålet och berättat det
på ett sätt av två: antingen ha de berättat det mestadels som det var, det vore ju bra, och är ganska möjligt, men
inte så troligt. Eller, troligare, så ha de med en mängd detaljer berättat på det sättet, att de gjorde slag i saken och
smorde upp Åbergson och Nicolaus och hackade dem både här och där — det är i så fall inte lika bra, men det
kan räcka till ändå att göra dem jäviga som vittnen. Vad det således gäller för Åbergson, det är att få lämpligt
folk, som genast tar reda på det där i Alfta.»

Borgmästarn stod ett ögonblick tveksam. Han tänkte på någon form att kunna i tid, d. v. s. genast, meddela sig
med Landshövdingen3°7

Men denna välvilliga tankegång avbröts genom några ord från Gustafson som nu alltför länge hade varit i saknad
av ordet, och som återfunnit sin tillförordnade tjänsteställnings värdighet. Han steg upp, gick fram och stödde ena
handen mot bordet i det han, gripen av det skarpsinniga i principalens tankegång, sakta skakade på huvudet så att
glasögonen blixtrade mot solen:

»Om Landshövdingen finge veta vad Borgmästarn har

sagt---så skulle han nog si på den här saken själv

och inte låta di andra sköta om den--jag visste ju



att Borgmästarn håller på Åbergson och köper allting där, det har jag för resten alltid gjort också — —»
Borgmästarn hade vänt sig mot Gustafson och betraktade honom uppmärksamt.

Gustafson, som ej så sällan fann sin principal vara obegriplig, drog öronen åt sig och tillade på känn:

»Ja man får ju alltid låta detta vara detta--men

jag menar--»

»Var god och leta rätt på lagboken därinne», avbröt principalen i sträv ton.

Hans intresse för mordsaken hade helt plötsligt vridits på sned till ett argsint begär att förmörka synen på denne
Siare i silverglasögon, och detta helst med det tjockaste och grövsta möjliga täckelse. Det blev för resten i så fall
inte första gången Gustafson fick ränna omkring i staden med galenskaper som Magistratsordföranden hade
trattat i honom.

Lagboken låg händelsevis i salongen, påminde sig nu Borgmästarn. Men Gustafson fick motionera sig åt-308

skilliga minuter med att leta i skrivrummets stora bokhyllor.

Borgmästarn blev därigenom märkligt ljusare i humöret :

Genom sin dels »oartiga», dels allt för slappt välvilliga natur, hade han ju själv skämt bort Gustafson, skapat
honom så att säga — åt sig själv till ett »komplementärt» beläte — för hin, det var inte bra — här var det ingen
skapareglädje. — Borgmästarn gick ett par slag i salen, och fann snart på att skylla Gustafson på Samhället: det
var i alla fall Samhällets och Medborgarnas »oartiga» och vardagsvis föga muntrande natur, som gjorde Ämbetet
till ett korsdragarkall i vars mödor Gustafson emellertid villigt deltog mot ett ganska ringa antal Rdr. Riksgälds.

Hur skulle det vara att ta tjänstledighet för ett helt år i sträck?

För hälsans vårdande?? Och för att mera ostört kunna iaktta årstidernas växling?

Och att få den närsynte protokollsgnagaren Notarien Pilulell som vikarie? för femton Rdr. i månaden — och den
uppåtsträvande Gustafson alltså till Residensstadens verklige Diktator på den juridiska och administrativa
Rättvisans samtliga experimentalfält! Det vore sannerligen inte så tråkigt! Folket skulle få vad som passade dem!
— Och med hettan i en diktares håg förstorade han bilden intill nära gränsen för det omöjliga: genom
demagogiska stämplingar bland de gamla riksdagskamraterna i Stockholm, skulle han kanske fram-

3°9

deles kunna få Gustafson — med guldglasögon — upphöjd till Landshövding i Stora Kopparbergs Län — om sju
år, vid den nuvarandes avgång? — den politiska tiden just nu för tillfället åtminstone var starkt liberal och
folklig! »Si jag skall sända dem en täck ängel, brokot skall han vara av lagerbärsblad, och ögon av purt guld!» —
tänkte Borgmästarn i ljusa och leende orgeltoner.

Emellertid lät han denna större fråga falla tills vidare --men han var nu i alla fall i tagen och ville inte

avstå från det oskyldiga lilla skämtet med den blivande Diktatorn:

»Jag har lagboken här», ropade han åt Gustafson, slog sig ner i en länstol och tittade på ett par ställen i den
oundgängliga boken.

Han såg upp på Gustafson med ett kollegialt men skarpsinnigt ansiktsuttryck.

»Har Gustafson tänkt på att det kan trassla till sig litet i nödvärnsfrågan? För Åbergson, inte för Nicolaus. Enligt
nya Strafflagen.»

»Om Pelham och Johan bli jäviga?» frågade Gustafson förvånad. »Och om det blir styrkt att di har berättat så
och så i många år?»

»Jo, ändå--det är just det, som kom för mig nyss.



Man glömmer bort emellanåt, att det är slut nu med gamla Missgärningsbalken. Sitt ner, Gustafson.»

Själv steg Borgmästarn däremot upp, och ställde sig tätt vid väggen med ryggen mot sitt offer, och med ansiktet
vänt mot väggen; han stod orörlig en halv minut3io

eller så. Gustafson satt stilla och rörde ej en fjäder, ty det där var principalens ställning i de särskilda fall då han
för någon ansträngande eftertanke ville åtnjuta den säkraste ostördhet.

Borgmästaren vände sig om med en trött uppsyn och gjorde i entoniga korta satser en utredning som gick ut från
Åbergsons yttrande till Nappe, enligt första förhörsprotokollet: »Om du har tagit livet av pojken så skickar jag
Länsman på dig.» — Länsmannen var K. Befallningshavandes, inte Åbergsons representant i orten ; genom den
obetänksamma formen i sitt hot mot Napoleon hade väl Åbergson icke gripit K. Befallningsha-vande i i^mbetet
såsom vid fullbordat brott; men det obetänksamma yttrandet var i alla fall genom sin form åtkomligt, som
straffbart hot, straffbart genom sin stämpling mot K. Befallningshavandes myndighet i Länet.

»Men det där om vittnena Pelham och Johan det gäller likafullt ändå. Godmiddag Gustafson», tillade
Borgmästarn och tog honom i hand, »jag skall i alla fall gå in på landskansliet strax i morgon kl. io och försöka

säga något ord där, om det blir lämpligt tillfälle.»

* *

*

Några flera numera kända händelser timade ej förrän 14 November, utgångspunkten för vår berättelse, vi äro där
nu.XXXII.

Oväntat främmande.

Tisdagen den 14 November 1865.

Där lämnade vi Turken Johannes och Storfursten Åbergson i kap. IV. just då den sistnämnde hade utbragt en skål
för Sokrates, Forntidens visaste man.

Knappt var detta gjort, så avbröts det lärda samtalet genom någonting ganska märkvärdigt. Märta kom in
tomhänt från köket och talade ivriga ord i stället för att med omtänksam punktlighet ställa fram det förväntade
abborrfatet. Vi ha knappt tid till en kort förklaring att hon var ganska lik sig som för åtta år sedan, hon var ännu
ungdomlig. Men hon såg numera blek och medtagen ut ändå.

»Landshövdingens betjänt är här och frågar om du är hemma klockan sju — Landshövdingen har ett ärende till
dig.»

Hon var själv storögd av förvåning över sitt budskap.

Hr Åbergson gav uttryck åt sin överraskning genom att tigande se på Märta ett par ögonblick:312

»Va nu då?!--säj du bara att jag är hemma

hela dagen.»

Vid angiven tid samma afton satt också mycket riktigt Landshövdingen på sittdyna av svart kalvskinn i en av de
fyra gula länstolarna kring det avdukade runda bordet.

Värden själv hade lojalt tagit plats ett par alnar från bordet på en mindre stol som alldeles försvann under honom
och bakom hans ben; han såg ut att vara sittande på fri balanseringskonst.

Landshövdingen hade kommit i uniformsmössa, som han tog på ibland för underrättelse att vad han ville säga
var en ämbetssak och ingalunda någon privathemlighet. Mössan låg invid honom på bordet.

»Jag kommer sent till Hr Äbergson — — i två meningar», sade han allvarsamt. Han höjde på handen liksom för
att fortsätta, men hejdade sig och såg åt sidan för eftertanke.



De hade aldrig talat ett ord med varandra någon gång förut. Under sina fem år i Länet hade Landshövdingen ej
annat än knapphändigt och ganska buttert besvarat Hr Åbergsons lojala hälsningar på gatan.

Men Åbergson kunde inte hjälpa att han tyckte bra om Landshövdingens uppsyn i alla fall, i synnerhet nu på så
nära håll. Strax den storväxte, något åldrade men ännu mycket kraftfulle Befallningshavanden kom in, medan
hälsningarna utbyttes, hade Åbergson synat honom med en beslöjad blick — den självmedvetna, en smula
kroppsligt betonade styrkans blick — och kommit3i3

till ett känsloresultat att han lätt skulle kunna klå Landshövdingen, men att denne nog ändå i så fall skulle både
på Ämbetets och egna vägnar stå på sig och hänga i ända till dess andan hade farit alldeles ut ur kroppen. Båda
delarna hade gjort Åbergson gästfritt och trivsamt stämd, välstämd så att säga på två strängar, men ingalunda
minskat hans vaksamhet. Han sade tills vidare ingenting.

Landshövdingen fortsatte:

»Jag anser det numera vara min skyldighet att enträget försöka intressera Hr Åbergson för järnvägen

--det är givetvis det som är mitt ärende--men!»

sade han med starkt eftertryck, rätade upp sig i stolen

och lade handen tungt på bordet--»men! — för att

kunna ställa några anspråk på Hr Åbergsons intresse

för Länet bör jag först göra min egen skyldighet--

genom att bekräfta! — vad jag nog tror Hr Åbergson tänker sig förut — bekräfta!!», upprepade han och
trummade med sin kraftfulla hand en ljudelig marsch på bordet: »att jag inte! för att få järnvägen till stånd far
fram med ohederliga och olagliga medel!--jag menar häktningshistorien--som jag i sista ögonblicket

kom i tillfälle att avstyra--det där var ett försök

som jag hoppas vara enastående i svenskt rättsväsende

— jag kan inte tro och hoppas annat--eljest!!»--

han blev häftigt upphettad, de stora bruna ögonen blänkte, han svängde armen i en väldig fart och knäppte med

fingrarna så att det small--»eljest skulle jag blygas

för att själv vara svensk ämbetsman och jurist!»314

Han var inte bara jurist! Han var också humanistiskt bildad, med den grekiska Antiken som huvudämne —
Antiken, starkt romantiserad — och han var utövande musiker med ett av de äkta och vackra, rent svenska
känslolägena mellan Gluntarna och Davids psalmer.

Han fortsatte lugnt men med ljudelig röst:

»Hr Åbergson har rätt att få höra det besked jag har givit åt Länsman i Kronofogdens närvaro och till
Kronofogdens egen efterrättelse — jag kallade ner dem båda två och sade dem--att om det framdeles i deras
tjänsteutövning under min tid visar sig minsta spår av uppsåtligt missbruk, så kommer jag att för de där
häktningsförberedelserna ställa de skyldiga under tilltal för domstol, och på samma gång offentligen tillkännage
att jag nedlägger mitt ämbete om det ej finns så pass lag och rätt i landet att de dömas till avsättning och
ovärdighet att brukas i Rikets tjänst!

»Mera gör jag tillsvidare inte — — resten får Hr Åbergson göra själv om Hr Åbergson så vill.»

Hr Åbergson var nu ganska tagen; den slutna vaksamheten förflyktigades, och de Storfurstliga dragen öppnade
sig till en oförbehållsam men anspråkslös och aktningsfull välvilja.

Landshövdingen hade gjort paus, i det han lutade sig tillbaka i stolen och lugnt betraktade Bergsmannen Hans



Donkans familj. Åbergson yttrade i tveksam och vördnadsfull ton, men ytterst gästvänligt:

»Hör nu Herr Landshövdingen, den där järnvägs-3i5

frågan den kommer man nog inte igenom på några minuter — skulle inte Landshövdingen villa ta ett glas god
bourgogne till lycka för järnvägen — den blir väl av så småningom ändå, vare sig jag vill eller inte!»

Landshövdingen såg på honom ett ögonblick:

»Kanske det, Hr Åbergson», sade han glatt. »Få se om vi kommer längre på det sättet!» tillfogade han högt och
muntert skrattande.

Märta tillkallades och infann sig, neg, besvarade ett par älskvärt och muntert galanta frågor, ordnade i ett litet huj
vad som skulle vara på bordet och försvann igen.

Åbergson steg upp och tömde i givaktställning sin bägare i ett drag, varpå han drog sin stol fram till bordet och
slog sig ner igen.

»Jo, jo, Hr Åbergson, så där kunde jag göra förr i världen också, men det är nog allra minst tretti år se'n dess»,
skrattade Landshövdingen.

Han fortsatte:

»Alla de tre större köpmännen i Hr Åbergsons fack ha, som Hr Åbergson vet, längesedan tecknat inte obetydligt
åt järnvägen. Di är ju i samma läge som Hr Åbergson själv — på det sättet att ju också deras affärer bli lidande
på järnvägen — förmodar jag — det blir väl en mängd lanthandlande här och där i socknarna —• ja ja, det där
vet ju Hr Åbergson hundra gånger bättre

än jag--nu är det ju emellertid inte någon teckning

jag begär — utan vad jag begär — för provinsens skull, Hr Åbergson: säg ifrån där uppe i socknarna, så
tydligt3i6

som möjligt, att provinsens största och förmögnaste köpman — som Hr Åbergson är — finner sig förhindrad att
motarbeta järnvägen — förhindrad av sina förpliktelser — ty rikedom förpliktar! förpliktar!! — för den som
förstår det! — och det gör Hr Åbergson utan tvivel.»

»Hör Landshövdingen! får jag då säga ett ord först och främst om vad jag tror mig förstå om järnvägen?»

Hr Åbergson talade lågmält i saktmodig, halvt skämtsam ton.

»Di nya lanthandlarna», fortsatte han omedelbart, »di kommer att finnas snart sagt i varenda by utefter linjen och
nå'n mil åt sidan, det blir bönder som inte kan affärer, di kommer på obestånd tre stycken på fyra, och fyra på
fyra kommer att vansköta gården sin — och ändå kommer det att föras sämre varor då än förut — nå--

det var det om handeln! Och vad som anbelangar det övriga: skogarna kommer att huggas ut, fortare än nu, mera
betalt förstås, men pengarna till ingen nytta — respekten för jordbruk ska tackla av — respekten för bönder ska
tackla av hos bönderna själva — di blir halvherrar, och byarna blir målade brädskjul--och så

vidare. Men — säger nog Landshövdingen kanske — det kan inte hjälpas, det blir ju en tråkig övergång, men
man får tro och veta att den också ska ha sin övergång --»

Landshövdingen nickade bifallande:

»Och det tror inte Hr Åbergson?»

»Jo jo men, Landshövdingen», fortsatte han i samma3i 7

saktmodigt skämtsamma ton, »det är just det jag tror också! Bara det att jag tror det där räcker i många
mansåldrar — men om jag då säger att järnvägarna bör nog fram ändå, efter di i alla fall ska det! Men just nu är
det som jag kommer med mitt: jag kan vara emot järnvägen ändå — så bråttom är det ju tydligtvis inte för
handelns och jordbrukets och skogens skull, och då tycker jag det inte kan vara så bråttom för min firmas skull



heller», smålog han godmodigt; och tillade i rättfram men mycket hövlig ton:

»Det är ungefär som med nya representationsreformen, tycker jag: det finns ju mångfaldiga av både statens
ämbetsmän och andra som motsätter sig den och vill ha kvar de fyra stånden! Och ändå vill ju kungen själv ha
det ändrat.»

Landshövdingen — som i yngre år inom Ridderskapet och Adeln hade på det häftigaste motsatt sig
fyrståndsrepresentationens upphävande, men som numera dragit sig ifrån politiken — mörknade tydligt, och
lutade sig långt tillbaka i stolen, fjärmande sig från den frispråkige värden. Men det räckte blott ett par
ögonblick, det gick över igen:

»Skål Hr Åbergson», skrattade han och fördjupade sig nu ganska långt ner i bägaren.

»Hr Åbergson har nu uppenbarligen satt fast sig i svårigheter: jag har ju nu fått så tydligt som möjligt höra att Hr
Åbergson förstår sig på järnvägar minst lika bra som jag själv — och, det kan jag väl säga, mycket bättre än jag
förstår mig på modern politik — som318

jag Gudskelov inte behöver syssla med--och då så,

Hr Åbergson!» fortsatte Landshövdingen och trummade en munter marsch på bordet — »då så måste jag säga
ännu en gång: rikedom förpliktar!! — för den som förstår det!!» och han såg glatt och vänligt på sin värd.

»Jag har satt fast mig för att visa att jag kan ta mig lös igen», replikerade Åbergson i samma ton som förut --»

»Ha ha ha--det kan jag nog tro!» infogade Landshövdingen som tydligen började komma i lynne — »svaranden
har ordet!!--jag ska försöka mig som kärande så gott jag kan!»

»Jo, Landshövdingen, tänk nu på di andra tre, mina större konkurrenter här — di har tecknat i järnvägen — di
hör till Landshövdingens umgänge, lite grann åtminstone --och numera vet Landshövdingen nog ganska

säkert--genom Kronofogden där oppe som i alla

fall har bra reda på sig — att di har alla tre hela tiden motarbetat järnvägen, oppe i socknarna — och mera efter
teckningen än förut —»

Landshövdingen mörknade åter och teg. Åbergson pauserade blott ett par ögonblick:

»Och då så är — så är jag redan lös--för jag har

aldrig talat för järnvägen.»

Landshövdingen teg fortfarande, men såg lugnt och icke ovänligt på Åbergson.

»Men nu då jag är lös», tillade Hr Åbergson ganska värdigt, »så skulle jag gärna villa tala om för
Landshövdingen nånting som jag inte kommer att säga till någon319

annan förr än just då det blir av--och det är att jag

har just nu bestämt mig för en sak som jag har funderat på länge, och det är att jag slutar min affär om två år då
jag fyller femti år — och då är det naturligt att jag nu inte längre har några intressen emot järnvägen, för redan
bara bygget räcker ju flera år —»

Landshövdingen hade lyssnat mycket uppmärksamt till dessa ord, men talaren avbröts genom ett starkt buller
från gården. Han sprang genast upp och tittade ut över nedre fönsterluckorna:

»Ursäkta mig så mycket, Landshövdingen, jag är strax tillbaka igen.»

Han försvann ut genom bodkammardörrn.XXXIII.

Landshövdingen i enrum.

— Hm! tänkte Landshövdingen.

— Det är ju högst egendomligt! Hm ?!



Han lutade huvudet tillbaka och såg rätt upp i taket, sakta trummande på bordet och på väg att försjunka i
sällsamma tankar. Trumningen besvarades av ett maskinmässigt svagt surrande uppifrån, det tycktes komma från
vinden ovanpå.

— Han må nu vara hur som helst så är han karl för sin hatt — det är sakens enkla sammanhang.

— Och var i Den Rättfärdiges namn har han fått det här rummet ifrån?

Landshövdingen sköt bort funderingarna på Hr Åbergsons natur, vilken tycktes svälla ut över det av ålder
bestämda måttet för en Fiskhandlare — men han såg med ännu vaknare intresse närmare omkring sig i rummet,
vars utseende från första stund hade förvånat och behagat honom mycket.

Det stora skänkskåpet i sina uppfriskade färger: blått, rött, bjärtgult och grönt, var monumentalt i sin321

tunga, lantliga, svensk-orientaliska prakt. Skänkhyllans uppsättning av bägare och gamla glasflaskor var mycket
ståtlig — men oblatasken, kyrksilver? hm? hm? Hans Donkan med familj, djupt och brett inramad i förgylld
träskärning av tunga fruktfestoner och bevingade änglahuvuden med kinder svällda av hälsans krafter —
utomordentligt dekorativ! Men gravskriften?--»Detta

Herrans Tempel til Prydning»! hm ? ?--Möblerna

rätt och slätt gedigna — den ljusbonade björkens infödda Ridderskap och Adel — björken hedrad och
oförfalskad, inga sirater — masur här och där — lagom sväng på sakerna, en borgerligt sansad sväng utan
lejonfasoner och vilda försök — en förträffligt borgerlig Carl-Johansstil — bekväm och hemtrevlig--ingenstans i
rummet något onödigt krafs--inte det minsta spår av

uppkomling!--högst märkvärdigt!--och ändå

lär han ju vara hittebarn eller nånting sådant! — Gustav Wasabilden var ju en oförfalskad klenod, ett praktverk

— var i all världen var det Landshövdingen hade sett något liknande? var var det?--bilden, ja hela rummet
tilltalade honom med en förtrolighet som kom gamla minnen att drömmande stiga upp ur sin sömn och på långt
avstånd breda ut sig i livets friskaste blomsterfärger — han mindes insidan av »storstugor» i sin barndoms
Götaland — ja, och utmed vägen för hans ungdoms sommarvandringar i Skåne, på Jutland, i Norge, i Dalarne --
han mindes sitt eget tidigaste barndomshem

— sin tidigt döda mor — som på sitt möderne var av den gamla skandinaviska ätten Sol och Måne, en äldre
kusin

21—142162. Fahlman, Firman Åbergson.322

till Gustav Wasas ätt. Det femfaldiga lampskenet lyste varmt på Landsfaderns bild, som tycktes ha rörelsens liv
och livets alla brokiga färger och det obrutna modets solglans i sitt förgyllda valspråk: Salvator Mundi adiuva
Nos — på hoppets gröna bottenfärg.

Landshövdingen steg upp och gick ett par slag.

Han stannade framför Gipstavlans motstycke, en nästan lika stor tavla, som också satt på samma vägg mellan två
av de tre fönstren.

Det var en i bjärta färger hållen framställning av Stora Kopparberget med både gruvstaden och de nyare
stadsdelarna på hitsidan ån, sådana dessa voro för något hundra år sedan, före många stora vattuflöden och
eldsvådor och före 1847 års stora brand. Hela denna nedre del av tavlan var med terrängförhållanden och allt ett
ganska noga utfört fågelperspektiv och syntes enligt teckningens linjer vara kopia av ett välkänt gammalt
kopparstick. Men ovanför Stora Kopparberget och dess ofantliga gruvöppning »Stöten» med hissverk och andra
byggnader, vidtog ovan jorden en fantasi, som närmast kunde likna s. k. »Dalmålningar»: en stor sky svävade
över Stora Kopparberget, ovanpå skyn satt Vår Herre på sin tron, omgiven av vingade Bergsmän —
Brukspatroner — i fläckfria vita gruvkläder och med guldgul slägga över axeln; och under Vår Herres tron



genombröts skyn av den kornblåa himmels färgen i en välvd och rundad textning med följande lydelse:

»Bewara O! Nådige Gud them som uti jordens hol och grufwor arbeta och ther sin näring323

med stor lifs-farlighet söka måste, ledsaga them med Tine Ögon!»

Dessa ord voro ur »then gambla Gruf-Bönen», på Carl XI :s anmodan författad av Biskopen i Västerås samtidigt
med »Texter som synas wara tjenlige wid Bergs-Predikningar».

— Den där ville jag också ha, tänkte Landshövdingen

--men! — det är just det att ingenting av det här

skulle kunna bli vad det är i ett annat rum än det nu sitter!

Ty det var just det att det hela var sammanhållet —

på ett sätt!--med helt enkla medel: en oljestrykning

av väggar och tak, väggarna i gulvit bottenfärg med brett målade, mörkt blåvioletta rankmönster från golv till
tak, taket vitstruket men med en liknande, starkt svängd ranka runt om, ett stycke inpå; och mitt i taket över
taklampan en stor gulröd måne med mångård omkring; dörrar, paneler, fönsternischer, fönsterluckor rödbrunt
bonade i en djup och varm men ljusspeglande färg, och med mässing över allt där någon metall förekom; golvet
tätt hopfogat av mycket smala plankor, gulaktigt bonade som ett vackert skeppsdäck.

— Hm, hm--det här är förbanne mig det bästa rum

jag har sett för vardagsbruk--av dem som inte ha

en hög ålders helgd och trevnad över sig--

Denna slutsats spred sin förgyllning över den frånvarande kolossen Åbergson; även hans yttre människa tog sig
bättre ut — han såg ju för resten snygg och ren ut i dag--en annan koloss steg upp i minnet, en syss-324

ling till Landshövdingens mor — ett stort exemplar av ätten Sol och Måne — han såg i livstiden ut som en
väldig bryggare, på litet håll.

En högst märkvärdig gammal släkt--rent underbart att den på minst femhundra år inte gjort sig gällande --osynlig
inom statsförvaltningen där det dock

fanns en och annan — — knappast mera synlig inom

officerskårerna — aldrig i de högre graderna--en

mängd gick över till jordbruket, en del till affärerna, ja just en bryggare fanns det också — en del till Amerika
och alla möjliga länder — en mängd till sjöss, kaptener, styrmän, eldare, matroser — — nästan osynliga
allesammans --men högst synbara ändå, ha ha ha: livslevande i allra högsta grad, minst femtonpundare en hel
del! — — under skolårens och de första studentårens sommarvandringar hade Landshövdingen på sin döda mors
vägnar hälsat på hos flera av släkten, även i Norge

och på Jutland--storväxta, mustiga figurer utom en

enda som var liten, torr och hoptryckt, degenererad i det yttre men med ett påfallande vasst och rörligt, lugnt
småleende diplomatförstånd, ett i krämpor härdat och pressat smide. — Varför gjorde de sig inte gällande? Ingen
enda kunde ens kallas godsägare, fastän flera hade jord, knappt någon enda hade »gift upp sig» — tvärtom, ha ha
ha, de hade kvar sin gamla kända benägenhet att

knyta Hymens band med bondjäntor--men inte ens

det var nog att förklara osynligheten, namnlösheten hos denna släkt, som till kropp och själ var i bättre tillstånd
än hela den övriga, mera synliga bördsaristokratin som325

höll bättre reda på börd och namn — à propos, hur många tusental, tiotusental bönder!! kunde det finnas i



Skandinavien som noga taget voro av släkten Sol och Måne?!!

— i var mansålder tycktes det ha funnits flera som lagt bort det stora släktnamnet för att slippa gyckel och
misstroende — där fanns ju en av orsakerna till deras osynlighet, men den orsaken räckte ingalunda till som
förklaring --denna släkt, som enligt sagan kunde bland

sina yngre medlemmar räkna Thorkel Måne på Island

— — och bland vars äldre medlemmar det skulle ha funnits många med svärd och sköld, armringar, kam och
badlakan redan före Kejsar Augusti tidevarv och Kristi födelse.

Landshövdingen vände sig hastigt mot Gustav Wasa, ty nu mindes han! Det var i Örtomta kyrka i östergöt-land
han såg en gammal förfallen träskulptur, den var tydligen originalet. Låt mig se? Jag var väl tolv, tretton år eller
så, jag var med min mor, och den som följde oss var just han, kolossen, han var tjugu år och bröt nacken av sig
på hinderritt en månad senare.

Storfursten Åbergson kom in igen.

* *

*

»Ursäkta så mycket, Landshövdingen!» »Ingen orsak, Hr Åbergson, jag har sannerligen haft full underhållning
— jag har sett på Hr Åbergsons rum

— med allt vad däruti är», sade Landshövdingen och nickade gemytligt i takt med orden »och jag får säga rent
ut: vem har lärt Hr Åbergson det här? —» och han slog326

ut med armen i en stor sväng som omfattade hela rummet med allt vad däruti var.

Åbergson log med fullt förstående och mycket smickrad:

»Det vet jag inte, Landshövdingen — jag var nog så länge i snickar lära som pojke, och det var hos en som

kunde sina saker och det riktigt ändå--men jag kan

inte säga ändå att jag går efter hans tycken precis--

jag vet sannerligen inte var det där har kommit ifrån.»

»Hm, hm--ja det är vackert det här!--Och

ett vackert besked i järnvägsfrågan har Hr Åbergson också givit mig.»

»Jag skulle nog villa säga nu nånting bestämt hur och när jag för min del kan möjligtvis göra nytta för järnvägen,
men det är ju lite invecklat att genast lägga om planerna i nånting som i alla fall har mycket med min affär att
göra — jag tror nog det kunde bli bäst om jag tog åtta dar på mig och skriver till Landshövdingen sedan ?»

»Högst galant, Hr Åbergson! Och jag är ut-om-or-dentligt tacksam! Men skrivningen tycker jag inte vi bryr oss
om — låt oss i stället komma vänligen överens om att Hr Åbergson äter middag hos mig åtta dar i dag klockan
fyra?»

»Vet Landshövdingen--så gärna jag än ville så

går det inte--Hr Landshövdingen ska nog förstå

mig fullt ut om jag exempelvis bara säger ett ord om en sak som ju inte tycks höra hit, men ändå så:
Landshövdingen har nog hört mest hela tiden på det där surrandetuppifrån vinden?» frågade Äbergson och
pekade mot taket.

»Jo — jo?» sade Landshövdingen uppmärksamt och vänligt, men i något förvånad ton.

»Jo, Landshövdingen, det där är en kaffefärgnings-maskin — med andra ord en kaffeförfalskningsmaskin!»
fortsatte Hr Åbergson värdigt.



Landshövdingen mörknade och lutade sig tillbaka i stolen. Hans värd fortfor omedelbart:

»Ser Landshövdingen det är ju inte jag som har fört in färgat kaffe i handeln, det har rotat in sig alldeles mej
förutan. Men sedan det var gjort, så känner småfolket nu inte längre igen äkta kaffe, di känner inte igen färgen
utan tror det är förfalskat — di vill ha så'nt som sir ut

att vara borstat med blanksmörja--jag läser ju inga

böcker», tillade Åbergson vördnadsfullt småleende, »men jag kan inte låta bli tänka på va' Borgmästarn sa' åt mej
en gång om det där — han sa' att det är precis likadant med böcker också! — — tror Landshövdingen att jag
skulle ha rygg till att lära det här länet dricka ofärgat kaffe — som di ju skulle få för samma eller billigare pris?
Visst inte! Nå! Vi handelsmän här, vi allesammans får mestadels vårt kaffe över Hamburg — färgat där, men jag
färgar mitt själv. Om jag inte nu gjorde det utan köpte färgat, som di andra gör — utan garanti ens för att färgen
är giftfri och oskadlig, som

min är--och om jag då också skötte en hel del andra

saker i den stilen--och si så där!--då skulle jag

ha bättre anseende, och då skulle jag nu om åtta dar gå328

på middag till Landshövdingen! Si så där är det med mycke' saker i affärerna — — jag behåller nog min
färgmaskin, och färgar billigare och bättre än i Hamburg — och jag kan inte gå på middagar — men i
järnvägsfrågan kan Landshövdingen lita på att jag ska säkert hålla så pass mycket som jag kommer att kunna
lova, och lite till dessutom — ser Landshövdingen det är nog så att jag är ändå mer förpliktad än
Landshövdingen tror», fortfor Åbergson gemytligt, »jag har nog kanske dubbelt mer än di där 700,000 som man
brukar

gissa på--så att jag ska nog teckna en del också —

det kommer för rästen att bära sig — den här järnvägen skulle knappt kunna skötas så illa att den inte bar sig.»

Och Hr Åbergson såg nu alldeles särskilt både älskvärd och trovärdig ut.

Landshövdingen teg några ögonblick.

»Ja — ja — ja —!!!» sade han därpå, muntert ruskande på huvudet, och svängde med armen. »Skål Hr Åbergson,
nu tar vi i botten!»

Han steg upp och tog sin mössa.

»Vi skriver väl till varandra då!» fortsatte han i samma muntra ton. »Farväl--Storfurste!!» — sade han

i det han högt och hjärtligt skrattande tog sin värd i kragen och skakade på honom.

Och man skildes åt i bästa samförstånd på två skilda samhällsklassers vägnar.XXXIV.

Stora nyheter.

En timme senare kom firman Åbergson från boden in i sängkammarn och satte sig på sängkanten för att språka
med Märta som redan låg.

Den lilla frun såg nu blomstrande och nyförlovad ut, ty en milt värmande nyfikenhet rosenfärgade kinderna
under den vita nattmössan och kom blicken att mörkna av en djup men ofarlig glans.

»Det var om järnvägen kan du förstå», yttrade Firman, som med omärkligt intresse såg på makans utseende, och
anade sammanhanget.

»Det hördes ut hur han skrattade i långa rader, det lät riktigt muntert alltihop?»

»Ja ser du — det är en fan så rejäl karl det där — jag gick och löfte honom nånting som han inte har att göra med
och inte hade begärt heller — nånting som jag nog har tänkt på förut förstås utav bara sjutton men som jag inte



har kunnat alldeles riktigt bestämma mig för — men nu är det gjort i alla fall och så gott kan330

det vara — jag vet säkert att du blir glad då du får höra det.»

»Vad kan det vara?» Märta satte sig upp i sängen och rodnade ännu mera märkbart.

Hr Åbergson bemäktigade sig den spännande situationen och yttrade högtidligt:

»Han uppenbarade sig för mig och sade: 'Statt upp, och fly till Egypti land!'»

»Är di alldeles galna!?» jämrade sig Märta halvgråtande. »Är det om Axelsönerna nu igen! ? — — åh prat!»
sade hon och skrattade, »du skojar bara! • — skynda dig nu så jag får höra!?»

»Jag måste klä av mig först», sade maken i värdig och allvarsam ton.

»Prat! — skynda dig då!!» och bitterljuvt småskrattande, med lätt rynkad panna, följde hon uppmärksamt hur han
i värdiga tempon tog av ett plagg i sänder och med förhöjt ordningssinne hängde upp eller lade dem alla på
lämpliga platser.

»Skynda dig nu!» upprepade hon.

Äntligen satt han i sängen, medförande den trogna mässingsdosan, som innehöll Twist Naturelie. Han tog en liten
bit, lade bort dosan, vred sig åt Märtas håll och betraktade henne med en indisk avgudabilds stelnade visdom.

»Nå? nå? nå?!» jämrade sig Märta.

»Till Egypti land!» återtog maken i vältalig ton, »där lamm och feta lejon sämjas i betesmarken och där stora
fiskar ropa utur djupen: goddag på dej du!»343

»Ja, ja, ja!!?» tyckte Märta.

»Jo ser du, lilla Märta! Vi far till Arild och Köpenhamn i vår och ser oss om!»

»Ja, ja, det vet jag!! Det har du ju lovat förut!! Men mera då??»

»Jo, nu har vi fått ett särskilt ärende dit också! Det är affärer.»

»Så att det inte blir tid att vara på sjön!»

»Tvärtom, tvärtom i allra högsta grad, lilla Märta! Vi ska göra i ordning ett lite salteri åt oss i västra Skåne tills
om ett par år.»

»Nej, är det sanning?! — Men här oppe då?!»

»Ett lite salteri, lilla Märta! Ett lite ett bara! Och det ska inte bli större sedan — det ska bli god tid att fiska till
hushållet också — det är bara det att det ska bli kvalitet! förstår du — det ska bli KKK med himmelsblå stjärnor
till — men det ska ändå bli så pass att vi har ett halvt dussin bankskutor och ett trawlfartyg — kanhända kanske
en ångtrawlare — så att vi kan se oss om lite ibland — i Danmark och Tyskland och Holland och si så där —-
men inte annat än när resorna bär sig, förstås — vi ska bo i nå'n vik på skånska kusten bredvid salteriet förstår du
— kan det vara troligt att det där passar dig?»

Märta såg ej på honom nu, hon såg med orörliga ögon rakt utåt rummet. Hon teg, med ett nästan omärkligt
småleende av den djupa lycka, som i sin enkla naturlighet alltid är övernaturlig: »Man känner och begriper allt».

»Men här oppe då?» sade hon efter någon sekund och332

vände sig mot sin man, i det hon lade handen på hans axel.

»Jag slutar här oppe då jag fyller femti år, eller kanske därförinnan.»

Märta teg återigen.

Men därefter lade hon båda händerna på hans axel, lutade pannan mot händerna och sade någonting, som var
ganska märkvärdigt:



»Hör du Wilhelm--jag hade inte tänkt — —

jag vet inte om det är så bra att jag säger det nu redan

--men sist jag var till Doktorn--i förrgår--

så sa' han att jag alldeles säkert var i grossess.»

Hr Åbergson skakade till, men satt för övrigt alldeles stilla.

»Sedan två månader, ungefär— och han sa' att allting tycktes vara som det skulle — och att han trodde säkert att
det skulle gå bra därför att jag mest aldrig har haft stillasittande göra utan fått röra pa mig jämt.»

»Kan han missta sig på det där?» frågade familjefadern lågmält.

»På det där? Jag tror inte det — jag har ju trott det själv hela tiden — jag är ju alldeles frisk utom det där. som
ska vara!»

Familjefadern teg ett litet tag.

»Nu stiger jag opp ett tag, lilla Märta, jag ska klä på mig och sitta därute en stund och fundera.»

* * *333

»Till Egypti land!» ekade det i öronen på vår vän Åbergson ute i vardagsrummet, där han tände alla lysen och
tände på en cigarr och satte sig i en stol för att fundera.

»Till Egypti land — tag barnet och dess moder med dig!»

--Han kunde ju också sluta genast om han ville.

— Om han skulle gå in och säga det till Märta?

--Vänta nu lite.

— Vi ska väl ändå tänka oss för så pass som fem minuter.

Oförnekligt var det ju att han utan något löjligt lättsinne, utan någon stor och påtaglig risk, utan ens någon säker
direkt förlust att tala om — kunde sluta genast, bokstavligen genast — t. ex. om ett par veckor. Ty han hade
Nicolaus, som i nuvarande sakläge kunde vara värd — ja något hundra tusen. Och han kunde leva på räntan av
räntan — på vad han kunde dra ut i kapital ur sin nuvarande ställning. Levnadskostnaderna under de sista åtta år
som varit dyrast, hela det årliga privatkontot hade inte gått till mer än fyra, femtusen, och hade inte varierat så
mycket, och minst en tredjedel upptogs av bourgognen, whiskyn och Turken Johannes — Turken — tankarna
växlade in på ett sidospår som gav en ej så ny men desto tydligare utsikt över Turkens på sätt och vis bleknande
fägring: det var ju egentligen synd och skam att göda upp honom på det där sättet.

Själva det nyktra affärsförståndet stod egentligen334

ganska stilla i frågan om vad han skulle göra med alla sina pengar och med ändå mera därtill?

Det var ju klart att han skulle trivas där nere: salteriet och barndomskusterna lockade i högsta grad, och salteriets
idé var på sätt och vis världsomspännande. Det skulle ej bli stort utan litet, men det skulle bli norra Europas
främsta salteri vad märkena angick — affären skulle lämna en fullt normal affärsvinst, på en fullt normal
amorteringsplan — men inte vara anlagd på något mera — han skulle få det som han hade i sin barndom: en
arbetsförtjänst — en mycket ordentlig arbetsförtjänst nu denna gång men inte just mera — salteriet skulle få
redligen betala honom vad han kostade på av sitt eget. Det hela var en mycket bra och trivsam idé med stadiga
rötter överallt i barndomens bästa marker.

— »Till Egypti land — tag barnet och dess moder med dig!» — ty det kunde ju ske, det fanns inget hinder —

tvärtom fanns det skäl, stora skäl--att försöka lära

sin son — ja sin dotter också — att man kan leva på



sitt arbete---utan bedrägeriprocent!--då så

kan ske!--eftersom den ju numera inte alls behövdes. — »Eller vilken är den människa ibland eder, att om hans
son bedes bröd av honom, han då giver honom en sten ?»

Hr Åbergson steg hastigt upp, gick några steg, torkade sig i ögonen och fann sig vara stående framför väggtavlan
över Stora Kopparberget med dess djupblå text i skyarna:

»Bewara O! Nådige Gud them som uti jordens hol och335

grufwor arbeta och ther sin näring med stor lifs-farlighet söka måste, ledsaga them med Tine Ögon!»

* *

*

Men Handelsman Åbergsov gick likafullt inte strax in till Märta igen.

Ty svala och förståndiga röster läto höra sig, som bådo honom att han för Guds skull ej skulle förhasta sig utan
besinna just sin nya ställning som familjefar och sin i sanning Storfurstliga ställning i orten. Borde han klippa av
för sin son — eller måg — för sin son och sina sonsöner och så vidare att fortsätta firman Åbergsons affär

— provinsens största och bäst skötta affär — som kunde begagna sig av järnvägen i stället för att skadas av den

— firman hade ju redan ett mångårigt, blocksäkert, eget kommissionskontor i Gävle och hade där sin egen
import och export — en filialaffär till stora och lilla diverset kunde han på åtta dar sätta upp i Orsa vid
järnvägens slutpunkt — den Storfurstliga gården kunde numera ha en framtid för sig genom kommande
generationer, den var i välsignat tillstånd — var det så alldeles oöver-träffligt att för sig och efterkommande
kasta bort en sådan sak — ett kapital av hopat arbete — och en trevnad i gården och i arbetet, som nu skulle stiga
och häva sig i en förträfflig jäsning av prima jäst? Märta skulle nog också förstå det där, vad hindrade att i stället
för flytt-336

ningen roa henne med en gemensam resa vart år till

Skåne eller vart som helst?

* *

*

Slutet blev att Handelsman Åbergson fann sig böra ha fria händer i ämnet tillsvidare.

Tanken på Märtas glädje över flyttningen naggade betydligt, men Hr Åbergson räddade sig genom att fly från
funderingarna till den raska handlingens värld. Han gick ut i bodkammarn, tände lampan och skrev följande brev,
som han kuverterade och lade i facket för det som skulle bäras ut per bud nästa morgon. Vi återge brevet i
förbättrad stavning och med uteslutande av siffror, som skulle kunna oroa medmänniskor av känsligt sinne mot
stora och onödiga utgifter:

»Herr Landshövdingen!

Sedan Landshövdingen gick har det inträffat en sak, som var oförmodad och är mycket glädjande för mig, men
som gör att jag vill behålla fria händer i den saken, om jag fortsätter min affär eller inte. Men i den andra saken
vill jag försöka mig bra nog ändå, så att Landshövdingen inte kan tycka annat än att jag håller ord. Jag tecknar i
järnvägen utan villkor xxxxxx Rdr. Rglds för utbetalning nu om åtta dagar. Men dessutom, med villkor att
sträckningen ända till Orsa bibehålles, som ju är Landshövdingens egen önskan, och med villkor att jag blir
oavlönad revisor i järnvägskonsortiet och sedan i järnvägsbolaget, så står jag till tjänst med att337

samma dag, åtta dagar i dag, ställa full säkerhet för ett banklån åt järnvägen på xxxxxx Rdr. Rglds. Är det så att
Landshövdingen tycker jag inte har hållit ord genom vad jag nu har sagt, så är det nog troligt att jag tecknar mera
i aktier och i stället minskar på lånet. Tecknar



Med stor högaktning W. Åbergson.»
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Tidig var.

I de ganska vackra hagmarker som österifrån sluttade ned mot Residensstaden och hade sin sista gräns i
»Promenaden» voro sälgträden sedan två veckor i full blomning, lysande på långt håll som jättebuketter av
ljusgula ängsblommor. I varje sådan bukett rådde ett liv, som ställde Newyorks Broadway långt i skuggan — det
var en hel värld av humlor och bin och andra insekter, som höll till i trädkronornas doftande atmosfär och gav
dem ett sjudande, sjungande ljud, en liten tonbild av sfärernas harmoni. Inplanterade balsampopplar här och där
hade hängt ut sina mörka välluktande blomhängen, och på varannan björk voro bladknopparna utspruckna
Skogsängsfläckarna skiftade i grönt, och gräsens först-ling, vårbrodden, blommade och doftade redan.

Från dessa för sydsolen öppna nejder omkring och ovanför Räntmästarns gård strök klockan tolv på dagen den 8
Maj 1866 en hovsam vindil ned mot Residensstadens stora torg, fyllde dess gatumynningar med en svag vällukt
och kom som ett oväntat, ljumt bad över339

Hr Åbergson, som i sjömansmössa och blårandiga skjortärmar stod på sin bodtrappa.

»Det är vår!» mumlade han och snusade begärligt efter det bortfarande vädret.

Ja, det var redan vår här uppe, försommar nästan, och gator och vägar voro längesedan torra.

Den myndige Stadsläkaren, Herrar Stadsfullmäktiges Ordförande, ångade tungt förbi bodtrappan på sin dagliga
Eriksgata mellan ödmjuka familjer. Han rörde flyktigt vid hatten, bibehöll sin kurs mitt i gatan och stannade
knappast, men vinkade på Åbergson med två finger och ångade vidare med Åbergson bredvid sig.

De båda stadiga skroven syntes sida vid sida ett stycke väg sydvart, men rundade snart hörnet till gränden som
förde till Stadsläkarens gård.

Först efter mer än en timme återkom Åbergson, bärande i fickan ett slutet brev till en invärtesprofessor i
Köpenhamn som av vetenskapernas större städer låg närmast det blivande salteriet, och bärande i hjärtat ett
besked som var oförberett och nytt, och var enkelt, lättfattligt och väckande likt järnklubbans icke dödande första
slag på lederna i den gamla goda tiden, då rättvisan lekfullt krossade sina patienter innan livet fråntogs dem:
Märtas ännu fortsatta illamående berodde på organiskt hjärtfel, av samma slag som hennes faders. Det hade
yppat sig tydligt först för ett par veckor sedan. Stadsläkaren hade nu observerat det flera gånger å rad, det kunde
möjligen bli dödande vid förlossningen i hennes ålder, 36 år, en specialist i Stockholm borde anlitas.352

På given anledning hade Stadsläkaren emellertid sagt att i Köpenhamn funnos också mycket framstående
specialister både i hjärtsjukdomar och förlossningskonst; att en resa dit på järnväg från Örebro vore farlig, men
att i vagn var resan ej skadlig. Vid ingående förhör upprepade han allt detta med övertygande kraft och med till-
lägg att om dagsresorna i vagn gjordes lagom långa och en erfaren barnmorska följde med, så var landsvägsresan
i och för sig inte bara ofarlig utan borde vara stärkande och nyttig.

På hemvägen gick Hr Åbergson ej upp på sin bro eller in i sitt hus utan ner i stallet och in i selkammaren längst
bort. Den var folktom, men för säkerhets skull, som en skyddande förevändning, synade han seltyg, med
förströdd uppmärksamhet. En bjällerkrans kom att ge litet ljud mitt framför honom, minnen vaknade och
öppnade sina ögon: klarnande, älskande, fordringslösa, slocknande, det var denna gång Märtas ögon och alls
ingen

annans--med skakande hand hängde han tillbaka ett

betsel på sin plats, han stod kvar orörlig flera minuter och anropade hettan i huvudet att fara sin väg, så att han



kunde göra vad han nu ville göra, i åttonde månaden, då det var för sent. Han fick äntligen upp sitt svalaste och
rörligaste affärshumör, fick det att slå ut och ta vind så att det knakade i skrovet, han halade an skoten hårt och
gick löst på sakerna med orevade segel: det var nu inte längre någon fråga om att behålla fartyg och last
oskrubbade — utan rakt på land för att ha gjort353

allt det lilla som i sista stund kunde göras för kvinnor och barn. Han gick ut i stallet:

»Hallå! kom med ut!» vinkade han till sina karlar.

Ute på gården fortsatte han imed genomträngande röst:

»Ohoj! Ohoj allesammans!»

Alle man på däck, de ordinarie som de extra. De tittade fram ur magasinsdörrar och åtskilliga gluggar; en stod
uppe på boningshusets tak, där han var för att lappa tegeltäckningen, för långt borta för att höra något, men han
hade i alla fall rest på sig och stod i givakt.

»Ny inventering börjar om en kvart. Och ska vara färdig på två dygn. Dela på Er — så många, som kan ska
genast städa i ordning överallt — vi börjar i stallarna och vagnbodarna — sedan spannmål — sedan runt gården
den här vägen!» Principalen svängde ut med armen och visade riktningen. »Jag gör hela inventeringen själv med
Larson och en hantlangare.»

Han gick in i boden till Nicolaus:

»Ny inventering börjar om en kvart, jag gör den ensam, bind in nytt papper i januariinventariet, vartannat blad
förstår du, och linjera opp — du hämtar mina lappar undan för undan och skriver rent och räknar ner så att det
också är klart då vi är färdiga.»

Med ett svårt stygn i hjärtat, men med fullkomligt rent samvete, såg Nicolaus allvarsamt upp på sin principal och
yttrade:

»Jaa, Morbror.»

Morbror gick vidare genom bodkammarn och stäng-342

de dörrarna efter sig. I det fagra vardagsrummet gläntade han på tapetdörren till köket. Märta kom ut och hennes
man sköt åter igen dörren.

»Hör du lilla Märta, i dag är det Tisdag.»

»Nej, säger du det! Det var då för märkvärdigt!» skrattade Märta, »inte trodde jag att du visste det!»

»Joo, lilla Märta, och om tre dar är det Fredag. Och precis klockan halv åtta på Fredags morgon ska du ha frukost
i ordning för oss båda, dukad här inne med Helikons blomster ur Räntmästarns orangeri eller var du kan få dem
ifrån, di får kosta vad di vill — för klockan åtta stiger vi båda två i vagn och åker till Skåne och Köpenhamn för
att ordna med salteriet och få en professor

som ordnar med dig då det ska bära till--och så

snart det är över så bosätter vi oss på en gång och utan vidare där nere i Skåne, men till dess ska vi bara roa oss
därnere.»

* * *

Vid halvettiden på natten mellan Torsdag och Fredag stod Morbror Åbergson i bodkammarn och dikterade för
Nicolaus, som glåmig och utvakad satt vid bordet och skrev:

»Köpekontrakt.

Till Nicolaus xxx försäljer Firman W. Åbergson härigenom hela sin under nämnda firma nu varande import-,
export-, grosshandels- och di-versehandelsrörelse med kontor i Gävle och kontor och öppen bod i Residensstaden



och med allt tillhörande enligt ett av oss i dag undertecknat inventarium, varav köparen skall inom en månad
härefter erhålla en bestyrkt avskrift. Firmans fastigheter ingå ej i köpet.»

Härefter angavs köpesumman och sättet för den successiva betalningen, och tillfogades åtskilliga andra
bestämmelser. I slutet förekom följande:

»Tillträde har skett i dag. Men intill den i Mars 1871 har säljaren rätt att när som helst häva köpet, vilket han
dock ej ämnar göra för annat fall än det att någon av köpeväxlarna protesterats eller det annars syns vara
otrygghet för deras gäldande i rätt tid då eller framdeles.»

Det bör nämnas att från affären undantogos Magasinsdrängen Larson med familj, gårdshunden Jeppe och fyra
namngivna hästar med två vagnar.

Sedan Nicolaus dubblerat kontraktet, och underskrifterna hade skett och blivit bevittnade av Turken i nattskjorta
och kalsonger och av jungfrun i tröja och underkjol, och dessa unga halvsovande nattliga spöken återigen hade
försvunnit, och Nicolaus därefter hade skrivit ut och accepterat en hel bunt växlar, så var allting klart. Men
ingenting yttrades mer än det att Nicolaus med gråten i halsen sade: »god natt». Morbror Åbergson klappade
honom på huvudet och gick på tåspetsarna344

in i vardagsrummet som var fullt belyst. Nicolaus kom strax efter, gick utan buller igenom ut i tamburen och upp
till sitt vindsrum där han hade Turken som inneboende.

Men f. d. Fiskhandlaren Åbergson hade nu knappt hunnit sätta sig i sin vanliga stol vid bordet, så föll hans bliok
på Hans Donkans båda fruar, dessa slätkammade sirener, dessa Potifars hustrur som mer än en gång hade gripit
honom i manteln. Han smög på tårna upp efter Nicolaus, gläntade på dörren och yttrade:

»Hör du, då stora packningen blir, så låt vara med Hans Donkan och oblatasken, gå till Prosten och säg att det
skänks till kyrkan, men på villkor att Hans Don-kan hängs där han har hängt förut — som det står i boken —
norra pelarn närmast orgelläktarn — ja god natt då!»XXXVI.

Då så kan ske.

Då detta hade skett tog Hr Åbergson av sig skorna, öppnade försiktigt sängkammardörren lite grann och hörde
uppmärksamt på Märtas jämna andetag. Hon sov gott, han lät dörrn stå på glänt och tassade omkring i
strumpfötterna några varv.

Från skänkskåpshyllan tog han Turkens nya Kristen-domspremium: »Poetisk Läsebok för Skolan och Hemmet»
och satte sig i sin vanliga länstol vid det runda bordet, tillsvidare utan att slå upp boken.

Det hade gått ungefär 62 timmar sedan Tit. Åbergson samlade sina tankar i selkammaren innanför stallet. Av
denna tid hade högst tolv timmar ägnats åt sömn, klädsel, måltider och dylikt. De övriga minst 50 timmarna hade
han arbetat, inte på vanligt sätt, utan med tre gånger den vanliga farten, eller ungefär tolv gånger normal svensk
fart på 1860-talet.

Han erfor den lugna men måttlösa lycka som ett på346

sådant sätt utfört och slutfört arbete kan ge och som bokstavligen för till Evighetens port: »Man känner och
begriper allt». Den lilla skadan på hjärnsubstansen är inte så bra, men att ej ha fått tillfälle känna den lugna yrsel
som här är fråga om, det är måhända ej att föredra. Hr Åbergson behövde varken bourgogne eller whisky för att
muntra lynnet; och han var för belåten för att ännu gå och lägga sig. I botten på hans humör, och utomordentligt
klart förnimbar, fanns Döden — först och främst för hans hustru och barn. Men dödens udd var bruten, eller om
man så vill fördubblad, ty lika nära och lika tydligt såg han sin egen död — den var pålitlig och ganska
oberoende av väder och vind — ett antal år eller dagar betydde ingenting, tidens betydelse hade i denna nattliga
stund upphört; han trädde samtidigt med Märta över gränsen till det okända.

Han slog upp den Poetiska Läseboken.

Det var Turkens vackra premium för hans enda överbetyg: höstterminens »Med utmärkt beröm godkänd» i K.



Maj :ts och Kronans Kristendom, vars militära uppställning i orubbliga frågor och svar alltid hade tilltalat den
sansade ynglingen.

Läseboken var starkt fögylld och innehöll poesi på åtta språk: svenska, norska, danska, tyska, franska, engelska,
latin, grekiska. De tyska skutskepparnas språk var tillgängligt för Hr Åbergson, och hans öga stannade på
följande rader, som tycktes adresserade till honom själv, och voro märkvärdigt vackra. Men han kunde ändå inte
alls gilla dem:347

Allés geben die Gotter, die unendlichen,

Ihrén Lieblingen ganz:

Alle Freuden, die unendlichen,

Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.

»Tokfan!» tänkte Hr Åbergson. »Inte har Gudarna några älsklingar inte! Så här skulle det ha varit:

»Allés geben die Gotter Ganz.»

»Och ingenting alls mera skulle det ha stått där.»

Varför i all världen hade han ej kommit sig för att sluta med affärerna — de vanliga affärerna — förrän nu? Idén
med det rara salteriet var många år gammal. --

Han hade ju längesedan, längesedan införtjänat åt sig friheten — en i sanning mer än Storfurstlig frihet —
utanför och ovanför kretsen av de arbetande och betungade — ja, utanför och ovanför det mesta av all mänsklig
ordning — den frihet som ligger i att inkomsterna överstiga utgifterna även om man väljer sysselsättning alldeles
efter tycke och smak — varför hade han inte kommit sig för att sluta — kommit sig för att upptäcka sitt hem och
sin hustru förr än det var för sent — i åttonde månaden? Han undrade på sig själv, men var allt fortfarande lugn
och nöjd, ty i denna nattliga stund stod han som en åskådare utanför, han hade fortfarande Döden inom klart
synfält och det var sina egna ögon han ett kort stycke framföreåt såg smärtsamt vidga sig, klarna och brista.348

»Allés geben die Gotter ganz — allt ge Gudarna helt — åt alla.»

Däri fanns ej svaret på frågan, men försoningen fanns där — han höll kvar denna dagsljusa midnattsförhoppning,
denna överdådiga visshet, denna rena luft, denna fullkomlighetens ande — som icke slappade en enda sena, utan
tvärtom spände dem alla — spände alla sinnen över

det vanliga måttet--som i luften efter ett vårregn —

som i ungdomens måttlösa spänstighet — som i barndomens orimliga skarpsynthet — och som nu utan något
annat hjälpmedel, än det att Döden syntes förtroligt nära. Han kom på, att det där var en skärpt syn och hörsel,
som infann sig då och då, och som debiterades innehavaren. Det vanliga var nog annars att ögon och öron
vaknade och spändes upp bara på sträckbänken, dit människan förr eller senare lades av yttre eller inre
omständigheter ---bara på det Kasparsonska korset,

som förr eller senare växte ut inifrån, spände i kroppen, kom var fiber att bristfärdig spänna sig till motstånd,
kom händerna att knytas, armarna att höjas och blicken att stelna till seende, och kom hörseln att på omätliga
avstånd höra ett och annat — höra gamla ord i fördjupade tonlägen, gamla ord, som med lugnt eftertryck
upprepade en alltid gammal och alltid ny förkunnelse om livet, om dess hårda fattigdom, dess storhet och
bottenlösa rikedom:

»Sannerligen säger jag dig, du skall icke utkomma därifrån förrän du har betalt den yttersta skärven.»349

Och i ett nu förstod han vari människornas jämlikhet och broderskap egentligen består.

* *

*



Halvsovande, men vaknare än någonsin, fick han för sig något som tycktes förklara och bekräfta de Galile-iska
budorden i Arildsläge: detta något var ett mycket enkelt och vanligt talesätt: Då sä kan ske. Där fanns
människans storartade frihet och hennes ofrånkomliga ansvar. Det var de orden, som funnos i anda och sanning
skrivna utanpå Nya Testamentets pärm — upplysande — befallande, upplyftande och tröstande.

»Då så kan ske! — där har vi det, som är för mej», tänkte han, »för det är inte så högstämt.»

Därför var det kanhända som han aldrig hade kunnat läsa i andaktsböcker, de voro nog för högt stämda. — Hr
Åbergson stod upp och tassade in i sängkammarn, ty klockan var över tre och solen skulle denna morgon gå upp
tjugu minuter före fyra. Det var tid att börja sova litet.XXXVII.

Bort till fjärran land i Söder.

»Med min vandringsstav i handen

Går jag till de sälla landen.

Men på Dig jag tänker ofta, o min Fosterjord,

Ändå!»

Klockan åtta samma morgon bar det iväg, men först körde man upp till »Promenaden», där Hr Äbergson steg ur.
Han gick upp till Räntmästarns gård och gick in köksvägen.

Gårdagens dåliga nyhet hade varit att Räntmästarn var döende.

Åbergson var borta mer än en halvtimme. Då han kom tillbaka och steg upp i vagnen var han förgråten och
yttrade endast:

»Han dog vid fyratiden i morse. Jag har sett honom.»

Larson satt på kuskbocken. Han rörde på tömmarna och resan fortsatte genom Promenadens allé av unga björkar,
där späda blad syntes överallt. Allén gick utmed hagmarkerna, och lövsprickningens doft svävade i luften.363

Men de två vagnarna svängde snart ner mot ån igen, över ån, och upp genom Stora Kopparbergets nedersta
långsluttning, genom den rostbruna gruvstaden som av ån skildes från nyare stadsdelar där grönskan fanns eller
förhoppningsfullt väntades. Ingenting av hoppets gröna färg fanns att se eller vänta i gruvstaden, och ännu
mindre på dess stora utmärker som resvagnarna svängde in på med kurs söderut. Det var ej ens marker, det fanns
ingen jord där. Hela den befintliga stenöknen var i förhistorisk tid bliven som den nu var, förhärjad,
bottenfördärvad, om det var av skydrag eller av roströken som dessutom stängde utsikten åt ena eller andra
hållet, ofta åt alla håll:

iDet fanns ej strand, ej vatten, ej svala böljor, ej jord, ej himmel, ej minsta strå» —

som det ungefär står i Völuspå om tidernas första början, skum och gråväderstung som den Reumatism vari
mången tycker sig se det Ondas rot vara sittande; —

»tills ur havet landen lyftes, och det härliga Midgård byggdes»

till en boning för gudar och människor; —

»Sydsol skiner på vallen, gTäset gror,

gröna örter stiga upp» — — — * *

*352

Räntmästarns härliga Midgård lyfte sig i den nyaste och bästa stadsdelens överkant, som en tjusande bukett i
färgtoner allt efter årstiden. Den var kanhända ibland som allra vackrast sedd från gruvstadens dystra sluttningar
mitt emot.

Mera behöves ej till förklaring över att Räntmästarn intet år hade fått ha sin trädgård fullt i fred för åverkan. Det



var mindre ofta snatterier det gällde. Det var oftare helt enkelt skadegörelse, skadegörelse för skadans skull, ej
sällan förövad av vuxna karlar. Trädgården var ej ens säker en årstid som nu, då ännu ingenting fanns att ta där.

En vecka före familjen Åbergsons utvandring ur staden hade Räntmästarn en kväll vid elvatiden setat i nättrock
och tofflor fördröjd vid en liten svag grogg; han satt inom glas och ram i sin lilla vinterträdgård, som var en
rumsvarm glasveranda på villans frånsida, där trädgården hade sin långa sträckning söderut och längst bort vette
mot öppna fält. Bäst det var tyckte sig Räntmästarn höra spridda ljud där längst bortifrån. Han släckte genast
lamporna för att kunna se något; mycket riktigt, genom fruktträdens kala grenverk såg han skymtande skuggor på
långt avstånd där plantskolorna och vårlök-sängarna hade sina utrymmen. Han sprang ut i sina tofflor och
galopperade dit med skakande polisonger, nattrocken fladdrande — han var utom sig av smärta över vad han
kunde komma att få se. Vad han fick se var en åtta, tio stycken vuxna och halvvuxna manfolk som stövlade
omkring i plantskolorna och i vår-353

lökslanden — han tvärstannade vid förödelsens skräcksyn: trädplantor och blomsterlökar uppryckta och
kringkastade i rader och högar — en lång knöl stod invid stora bigaråträdet och kvistade en påk som han skurit
ner — ett par tre av sällskapet gåvo sig av över staketet, men de övriga stannade kvar helt enkelt, ty de voro
onyktra — Räntmästarn hälsades med frågan: »va är du för en djä-ävla livad kamel?» och många instämmande
flatskratt hördes.

Som en åldrad Bard, för vilken man sparkat i harpan, utan svärd och sköld, gick Räntmästarn lös på dem — en
sex, sju stycken — mot käppar och blydaggar — och polisundersökningen efteråt visade att han hade illa tilltygat
flera av dem. Men själv blev han ensam kvarliggande med en mängd krossår, illa sparkad och trampad, flera
tänder utslagna. Och många timmar senare upphämtades han genomförkyld och med lunginflammation i
görningen.

Lugn, nöjd och rörd hade han dött, omgiven av de sina.

* * *

Resvagnarna fortsatte söderut genom Aspeboda socken förbi Ornässtugan vid sjön Runn och förbi Torsångs
kyrka, med kurs på Smedjebacken vid sjön Norra Barken. Efter sex mils färd och lagoma raster skulle man vara
där på aftonen. Denna första dagsresa var lång, ty i Smedjebacken väntade en storhet från huvudstaden,

o

23—142162. Fahlman, Firman Abergson.354

en Fru som på den kritiska tisdagen hade fått del av telegram till en av firman Åbergsons affärsvänner (spe-
cialité: kaffe & amerikanskt fläsk) av följande lydelse:

»Anggasjera i samråd med Professor Anders Anderson utan hänsyn till kostnad i framstående barnmorska för
minst 2 högst 3 veckor att pr ångbåt möta Fredagsafton Smedjebacken och följa min hustru åttonde månaden
svårt hjärtfel och mig skjuts Göteborg ångbåt Köpenhamn.

Åbergson.»

Barnmorskan, som hade trötts vara mycket stor och tjock och möjligtvis vålla transportsvårigheter, blev strax
återfunnen i Smedjebacken och var ung, liten och smal. Hon titulerade Handelsman Åbergson på Stockholmska
för »Grosshandlarn» men tycktes för övrigt vara anspråkslös, vänlig och ganska tystlåten.

Resan gjordes i firman Åbergsons bästa vagn för hans två bästa hästar och, som sagt, med den nu ganska åldrade
Fältprosten Larson på kuskbocken. Märta satt denna gång ej baklänges, utan på bästa platsen och med
Stockholms frun — som var Mamsell — vid sin sida. Hr Åbergson satt ensam mitt emot, och denna gång var han
i all hemlighet beväpnad med två laddade pistoler och en stadig käpp, som dessutom i all hemlighet var en värj-
käpp. Ty i vagnen hade han ej blott Märta med mera, utan också största delen av sin övriga förmögenhet,
placerad i vagnslådorna: inteckningar och växlar packade i åtskilliga plåtlådor. Dessa plåtlådor skulle i Örebro



an-355

förtros åt Kungl. Järnvägsposten — statsbanor till Göteborg och Malmö hade öppnats sista åren och Örebro hade
anknytning med dem genom ett par mils järnväg till Hallsberg på Göteborgsbanan.

Tätt efter stora vagnen följde den knollrige stallynglingen Nicolaus Matson på en tvåspänd fjädervagn med
åtskilliga lådor och koffertar.

Med obruten hälsa och nästan oförminskad rörlighet rände Jeppe då och då förbi de resande, i oförtruten
spanings tjänst.

I Örebro tre dagar senare körde man först till Kungl. Posten och därefter ner till järnvägsstationen för att Märta
och Larson måtte få se på tåget. Det skulle gå om en stund och var redan framkört.

Märta mådde förträffligt och hade på vägen hört sin unga väninna beropa sig på Medicine Professorer till stöd för
att en kortare resa på järnväg ej var så farlig för hälsotillståndet. Märta började ivra för att få försöka en bit på
tåget, som bestod av lokomotiv, två personvagnar och fem höga lastvagnar. Sju stycken! Och alla större än
lokomotivet!

Man steg verkligen ombord under den resvane Hr Åbergsons ledning, han hade redan två gånger förut åkt på
järnväg — man steg ombord för skjuts till Hallsberg dit Larson, Matson och Jeppe fingo fortsätta landsvägen
med åkdonen. Men väninnan från Stockholm sjuknade i hjärtångest och sjösjuka på denna underbara färd, och
den allmänna trevnaden återkom först då man satt i vagn igen.356

Omkring en och en halv vecka senare inträffade ynglingen Matson med Jeppe och hästar och vagnar pr ångbåt i
Hälsingborg för tillsvidareinackordering hos en av firman Åbergsons affärsvänner.

Och ännu några dagar senare voro Hr och Fru Wilhelm Åbergson fjärde gången till påseende hos invärtes-
professorn i Köpenhamn. Denne hade redan skickat hem den snälla barnmorskan till Stockholm igen. Larson satt
i rummet utanför och väntade.XXXVIII.

Oåterkalleligen punkt och slut.

Professorn hade de föregående dagarna ej sagt någonting mera i själva huvudsaken än att han hoppades att allt
skulle kunna gå lyckligt.

Det var sannerligen vackert så!

Han var tunn och mager, han satt inte alls i skrivbordsstolen utan var uppe på benen hela tiden alla gånger, han
gjorde sig ett mycket stort besvär och var vänlig och skämtsam.

Nu den här gången, sedan han återigen upprepat sin metodiska undersökning och medan han ännu höll en hand
på Märta, såg han upp på Hr Åbergson och yttrade om det ofödda föremålet för undersökningen:

»Det maa være en rask lille Grosserer!»

Föräldrarna svarade med mycket ljusa och leende miner.

»Min svenske Kollega», återtog Professorn, »har aabenbart givet Fruen de bedste og omhyggeligste Raad — jeg
maa jo nok skrive til ham og sige at De og Deres Månd er ham meget taknemmelige for det?»358

Makarna Åbergson bejakade detta under tystlåtna men varma känslor mot Residensstadens Stadsläkare.

»Men», fortsatte Professorn, »det kan jo være at den lille raske Grosserer har nyst saa meget og saa stærkt at det
har gjort min ærede Kollega helt forskræcket — der er ikke Spor af Hjærtefejl og heller ikke nogen anden Fejl —
Fruen er kærnesund, der er ikke mere Grund

til Uro end hvis De var ti Aar yngre.»

* *

*



Från Professorn, som bodde vid Bredgade, gingo Åbergsons och Larson till Rundetaarn, ty dagen var vacker och
man ville se på Öresund och svenska kusten där salteriet skulle läggas på en plats, som ännu var obestämd.

De lyckliga resenärerna stodo där uppe en god stund och sågo ut över de Galileiska haven och över Kanaans
länder i full vårskrud.

Mer och mer av det svenska landet syntes ju längre man stod där, fler och fler av kustens böjningar kände
Wilhelm Åbergson igen från barndomens år; en ljusblå slöja av minnen låg utmed vikar och uddar utan att göra
dem mindre siktbara. Det var hans barndoms land, som han ville återuppsöka med de srna; men han var full av
erkänsla mot sin mandoms land längre norrut,' där han lärt att känna hela världen och ett stycke av sig själv till på
köpet. Det var ett bra land, det hela, som gav starka minnen — han mindes den sanna sagan om Ränt-359

mästarns sista strid, oförgängligare än brons och koppar; och ej utan tanke på det gamla brevet från Växjö satte
han kors på graven över kocken Emanuelson, som dött för sin tro på hönsens och rådjurens medborgarrätt i Guds
rike; och ur den Poetiska Läseboken skymtade en rad som tycktes lämpad till gravskrift för dessa båda och
många andra:

»Det var för detta land han dog!»

Och med synskärpan förhöjd som i Slaget på Ore älv, med rysningar över hjässan under den lilla sjömansmössan,
och med en luft omkring sig som var fullkomlighetens andedräkt--såg han alltsammans mera tydligt

än förr--och nu kände han också igen på det svenska

landet en bukt som kunde vara bäst lämplig för salteriet.

* *

*

Från Rundetaarn gingo resenärerna till Gammeltorv och därifrån genom »Ströget» fram mot n. v. Raadhus-
pladsen och det nyare Köpenhamn.

Alla tre voro mycket roade av den livliga trafiken och folkträngseln i Ströget, och Storfursten Åbergson hade för
sin del ett tystlåtet skäl för belåtenhet just där den flanerande publiken var talrikast. Han såg alltemellanåt
godmodiga leenden där de gingo fram. Han rätade på ryggen och svällde av välbehag, ty han fann stöd för sitt
hemliga hopp att Märtas förhoppningsfulla tillstånd väckte uppseende på gatan där hon gick fram med sin arm i
hans. Men bäst det var trängde sig två små gat-3 6o

pojkar fram mellan honom och Larson, och en av dem petade till i den store Fiskhandlaren personligen, tog till
benen och ropade mycket högljutt:

»Han er s'gu pumpet op med Maskine!» — och många av de promenerande logo nu ännu mera än förut. —
Märta hade tydligen ej något med saken att göra.

Hr Åbergson fick nu mindre och mindre intresse för folkträngseln i Ströget där man redan var hunnen till dess
mynning vid Raadhuspladsen.

»Vi vänder och äter middag nånstans på Gammel-strand eller däromkring, där det finns några fiskbåtar att si på
också.»

Mot detta förslag knorrade Uppfinnaren Larson, Lingonplockarens Diktare, ty han ville hållas i de mera
automatiska, futuristiska och nygalonerade stadsdelarna.

Men det i skuggan uppvuxna, nu alldeles färdiga blomstret Märta vann bådas hjärtan genom visa ord: »Jag tycker
vi går varannan gång åt vardera hållet, för det är nog roligt också att se allting!»Några omdömen

om

FIRMAN ÅBERQSON:



P. A. Norstedt & Söners förlag.

»Här finnes en ny, frisk, spänstig stil, ui genom en egendomlig förening av nyktert logik och sparsam, men
källklar lyrik. Hä en ny miljö, den gammaldags svenska s den, skildrad med bredd och saft. med och levande
sakkunskap, med ett hume pärlar, i ord och vändningar, som i sin noggranna och kraftfulla mejsling förrå'
spelande fantasien och den komiska upf gens kostbara gäva. Här möter oss, fråi ögonblicket i full kroppsstorlek
och sk; lysning, en karaktärsteckning av verkli; dighet och halt.

En ny författare, en berättare a en diktare av rang.

. . . hör till den litteratur, som k att leva kvar till sena tider. . . . r scener av oförgätlig prakt.»

FREDRIK BÖÖK i Sv

». . . den store fiskhandlaren Åbergs äkta och myndig figur. . . . Bäst fn han i förloppet av det stora slagsmålet
tarna i den månljusa vinternatten. Me poesi ha här skildrats hans skiftande s ser inför den hotande döden.»

JOHN LANDQVIST i Vat »Firman Åbergson är lika utprägk som Gösta Berling var utpräglat kvir många år har
det icke kommit en bo! skämt och patos, stil och tanke till andas man som denna.

. . . Den är berättad med en ful klassisk kraft och klarhet. . . . < niala berättarkonst, som gör den till ett lande,
upplivande och underhållande Att detta skall bli något bestående i: teratur, därom kan det icke vara tvi Det är
icke bland det minsta son vårt grannland detta märkliga år, vordet en genial diktare rikare.

. . . Det är en gåva till hela Nord( mottagas med beundran och tacksar av danskar och norrmän; ty är det s dräkt
först och främst svenskt, så är natur ett djärvt och härligt uttryck fi är kärnan i vår folkstam: Humor oc

kraft och pietet.»

II. K. (HARALD KIELS EK) i V gen 
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